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Передмова 
 
У колективній монографії буде розглянуто актуальні напрями 

формування сучасної парадигми розвитку сучасного суспільства через призму 

педагогічних, соціологічних, філософських, психологічних, 

мистецтвознавчих, культурологічних, філологічних, історичних, 

спортивних, туристичних, рекреаційних, економічних, управлінських та 

правових аспектів. 

Авторський колектив монографії представляють наступні науковці 

(інформацію подано мовою оригіналу рукопису автора): 

Halyna Bezverkhnia, Sergii Savchuk, Svitlana Melnyk, Victoriia Tsybulska, 

Volodymyr Faidevich, Volodymyr Kovalchuk, Березовська Наталя 

Леонідівна, Білогур Влада Євгенівна, Волощук Вікторія Ярославівна, 

Гаврилюк Алла Михайлівна, Гладкий В‟ячеслав В‟ячеславович, 

Заполовський Микола Володимирович, Кагдіна Ілона Федорівна, 

Коваленко Людмила Євгенівна, Куцос Ольга Ігорівна, Лущик Марія 

Василівна, Майструк Наталія Олегівна, Мінакова Вікторія Олександрівна, 

Москвяк Ярослава Євгенівна, Орлов Олексій Геннадійович, Панашенко 

Вікторія Вікторівна, Пеняк Павло Степанович, Солоділова Кристина 

Юріївна, Співак Софія Іванівна, Тодосієнко Владислав Дмитрович, 

Ціватий Вячеслав Григорович. 

Інформаційну базу дослідження становили правові норми чинних 

законодавчих та інших нормативно-правових актів України та 

закордонних держав, щорічні звіти профільних установ, методичні та 

статистичні матеріали підприємств, закладів, установ, Державної служби 

статистики України, матеріали експертних досліджень, аналітичні огляди, 

опитування, анкетування, наукові та методичні публікації. 
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Розділ перший 

Педагогіка, соціологія, філософія, психологія, 

соціальні комунікації 
 

Білогур Влада Євгенівна 

Доктор філософських наук, професор 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 

 

1.1. Формування концепції спорту як пріоритетного напряму 

соціальної філософії і філософії спорту 

 

Актуальність дослідження концепції спорту як соціальної системи, 

соціального інституту і соціального руху, її рефлексії та практики 

обумовлено декількома причинами: по-перше, відсутністю концепції 

сучасного спорту як системи формування спортивних цінностей молоді, 

що набувають нині значної динаміки структурних змін і креативності у 

повсякденному функціонуванні, розробка і упровадження якої має 

позитивно впливати на стабілізацію соціуму в умовах глобалізації; по-

друге, намагання держави сформувати активне спортивне суспільство та 

необхідністю вироблення і впровадження у життя спільноти 

саморегулятивного спортивного механізму, який гнучко реагував на зміни 

зовнішнього середовища в умовах глобалізації; по-третє, певним 

дефіцитом теоретико-методологічної рефлексії інструментів і технологій 

мінімізації ентропійних тенденцій у кризовому соціумі глобалізованого 

суспільства та особливо механізму спорту як соціального інституту на 

рівні окремого індивіду, так і соціуму в цілому. Сьогодні спорт здійснює 

вплив практично на всі сфери і верстви сучасного соціуму і культури, 

включаючи в свою орбіту освіту, політику, економіку, техніку, науку, 

мистецтво, засоби масової комунікації, сферу дозвілля. Все більшу роль 

відіграє сучасний спорт у соціалізації і вихованні підростаючого 

покоління, формуванні образу і стилю життя. Він зачіпає і такі, здавалося 

б, несумісні явища, як суспільний стан, расові національні відносини, 

ділове життя, моду, естетичні цінності. У світі є сили, які намагаються 

вирішувати через спорт демократичні задачі, але достатньо і сил, які 

намагаються вирішувати націоналістичні чи расистські задачі. У зв‟язку з 

наявністю таких сил між ними і демократичними силами відбувається 

політична боротьба у міжнародному спортивному русі [1]. Концепція 

спорту в у мовах глобалізації має цивілізаційні соціально-культурні 

трансформації, включається в загальну систему міжнародної взаємодії, 

комунікативно-інформаційного обміну. Концепція спорту вписується в 

систему масової культури сучасності і тому він потребує нових соціально-

філософських обґрунтувань з гуманістичною спрямованістю до 
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«антропологічної досконалості» в умовах глобалізації. Актуальність теми 

дослідження в тому, що трансформація соціальних інститутів в умовах 

глобалізації і становлення нових соціально-економічних відносин 

сучасного українського суспільства потребує формування концепції 

спорту як соціальної системи, соціального інституту і соціального руху. 

Роль сучасного спорту як системи формування ціннісних орієнтацій стає 

більш відчутним соціальним, політичним і культурним явищем, фактором 

життєстійкості і сили держави в сучасних умовах [2]. 

Аналіз літератури свідчить, що на сьогодні недостатньо розроблені 

теоретичні засади інституціональної організації і системності суспільних 

форм буття, так і динаміка змістовних характеристик соціальних 

інститутів і специфіки їх функцій (Е. Дюркгейм, Т. Парсонс, Т. Веблен, 

Р. Мертон, М. Оріу). Серйозна увага дослідників приділялася 

соціокультурним аспектам становлення соціальних інститутів в контексті 

трансляції культури і управління соціальними інститутами в 

традиційному, індустріальному і постіндустріальному суспільствах 

(Н. Бердяєв, А. Вебер, І. Ільїн, А. Лоський, Й. Хейзінга). Проте інститут 

сучасного спорту як система формування ціннісних орієнтацій молоді у 

вітчизняній і зарубіжній літературі розглянутий недостатньо, так як окремі 

його аспекти розпорошені у різних соціально-гуманітарних науках. Проте 

перетворення спорту у соціальне явище, зростання його авторитету і 

впливу у світі, різні пов‟язані з ним кризові ситуації все більше вимагають 

теоретичної самосвідомості цього складного соціального феномена, що 

потребує соціально-філософського аналізу. Філософське осмислення 

спорту розгортається на рівні саморефлексії, що потребує виходу за межі 

тієї ситуації, яка безпосередньо сприймається і впливає на людину [3]. 

Слід виділити дві групи наукових публікацій, у яких розглядаються 

соціально-філософські проблеми спорту в цілому. Перша група робіт 

направлена на пошук нових шляхів, засобів і методів гуманізації сучасного 

спорту як соціального інституту, підвищення його духовно-моральної та 

естетичної цінності, які розгортаються в контексті конструкту 

«духовність-спорт-культура», направленого на підвищення гуманістичної 

культурної цінності сучасного спорту. До цього напрямку слід віднести 

таких вчених, як: Е. Беррі, Дж. Черні, Р. Гаррет, А. Гуттманн, 

С. Гюльденпфеннінг, З. Кравчик, Р. Кретчмар, Г. Ленк, Дж. Ліпєц, 

Г. Люше, П. Макінтош, М. Мілик, Р. Остенрхаудт, Г. Вандерцвааг, 

П. Вайсс, А. Воль, К. Хейніла, А. Хітанен, Б. Урбановські, Е. Цайглер. 

Створено «Міжнародне філософське товариство по дослідженню спорту 

(Philosophic Society for the Study of Sport) на протязі багатьох років видає 

міжнародний журнал з філософії спорту (Journal of thePhilosophy of 

Sport) [4]. До другої групи робіт відносяться роботи основоположника 

сучасного олімпійського руху П‟єра де Кубартена, якому належить 

концепція сучасного олімпізму (30 робіт, 50 брошюр, 1200 статей), серед 

яких слід виділити «Олімпійські мемуари» (1997). До числа найбільш 
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відомих вчених цього напрямку слід віднести таких вчених, як: Г. Ленка, 

К. Діма, Р. Еспі, Х. Юберхоста, Дж. Ліп‟єця, Дж. Макелуна, Х. Кахігала, 

З. Кравчика, Ф. Ландрі, М. Ляйпера, Х. Майера, Г. Млодзиковського, 

Н. Ніссіотіса, Е. Озера, Т. Одипанські, Д. Перрі, А. Пуре, В. Речек, 

П. Сеппенена. У центрі уваги зарубіжних вчених, які аналізують 

соціально-філософські ідеали і цінності спорту, знаходяться його моральні 

цінності і перш за все принципи «Фейр плей» (чесної гри). Серед робіт 

даного напрямку слід вділити роботи Г. Ленка і А. Гюнтера «Принципи 

фейр плей», П. Макінтоша «Фейр плей: етика в спорті і вихованні», 

Е. Майнберга «Мораль в спорті. Основи нової етики спорту», К. Хейніла 

«Етика спорту». До сих пір відсутня цілісна концепція спорту, враховуючи 

його еволюцію і сучасну ситуацію з точки зору його соціально-

філософського осмислення соціальної значущості сучасного спорту [5]. 

Проблема самовизначення особистості як філософська проблема 

розглядається в філософських доробках С. К‟єркегора, К. Ясперса, 

М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, А. Камю, Е. Фромма. 

Формування концепції спорту як соціальної системи, соціального 

інституту і соціального руху розвивається в контексті його 

багатоаспектності. Розробка даної концепції потребує уваги до пояснення 

теоретичних джерел різних сфер – соціальної філософії, теорії та історії 

культури, загальної, прикладної та емпіричної соціології, політології, 

соціальної і педагогічної психології, спортивної і загальної педагогіки, 

соціального управління [7]. При цьому необхідно враховувати міру 

розробленості теоретико-методологічних засад, що дозволяють зрозуміти 

механізми становлення і соціальну природу спорту як соціального 

інституту та механізми його впливу на такі соціальні процеси, як 

соціалізація і становлення гуманізації сучасного спорту, підвищення його 

духовно-моральної та естетичної цінності, а також укріплення та союзу з 

мистецтвом молодіжних субкультур [8]. 

Дослідження і співставлення засад спорту як соціальної системи, 

соціального інституту і соціального руху в історії філософського знання 

відбувається на основі інтеграції міждисциплінарних підходів до проблем 

сучасного спорту як соціального інституту. Як свідчить соціально-

філософський аналіз сучасного спорту в основі даної взаємодії 

гуманістичні начала спорту, які реалізуються тільки тоді, коли суcпільство 

орієнтується на розвиток творчих потенцій особистості, а не на вузько 

прагматичні інтереси. Незважаючи на те, що сучасний спорт 

підпорядковується закономірностям постіндустріальної цивілізації 

(посилення його професіоналізації і комерціалізації), тим не менше він 

залишається фактом культури, в контексті якого реалізуються не тільки 

соціально-комунікаційні, а й екзистенційні та антропологічні виміри 

людського буття.  

Спортивна дія, як персональне, особистісне зусилля, направлена на 

неповторно-одиничний акт виходу людини за межі своїх можливоcтей і 
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носить творчий характер. Нами підтримується позиційно-

інтерперсональна концепція сучасного спорту як системи формування 

ціннісних орієнтацій молоді, що передбачає аналіз світоглядних та 

аксіологічних засад, в контексті яких позиційний тип спілкування в 

інформаційному суспільстві тісно пов'язаний з посиленням і зростанням 

соціальної позиції як такої. При цьому сама позиційність виступає як 

єдність культури і дії, культури мови і думки спортсмена, що пов‟язано з 

постановкою моральних, гуманістичних цілей [9].  

Спосіб буття спорту як соціальної цінності можливо пояснити через 

посередництво аксіології, через буття цінностей гуманітарної культури, яка 

проявляється через функції: гуманістична, аксіологічна, оціночно-

нормативна, інтегруюча, комунікативна, функція захисту внутрішнього 

світу особистості від зовнішніх загроз; функція культивування культури 

рухів, тіла, морального здоров‟я людей, удосконалення чуттєво-емоційної 

сфери, направленої на розвиток, у кінцевому рахунку універсальної 

чуттєвості чи духовності. Розвиток людини у спорті збагачує духовне життя 

суспільства у плані його насичення образністю самобутнього «Я» [10].  

Соціальні трансформації, які відбуваються в епоху глобалізації, у 

спортивному житті людства виражаються у вигляді процесів:  

1) зростання частоти виникнення, обновлення і розширення ареалів, 

існуючих і виникаючих видів спорту;  

2) примноження числа спортивних організацій всесвітнього 

масштабу, що впливають на образ життя населення  

3) посилення комерціалізації;  

4) зростання наукової оснащеності спорту як соціального інституту. 

Тому тенденціями розвитку сучасного спорту слід назвати наступні 

його риси і характеристики:  

1) демократизація і інтернаціоналізація, розширення географії 

сучасного спорту;  

2) поява нових видів спорту; 

3) бурхливий розвиток масового і професійного спорту; 

4) інтенсивний розвиток жіночого спорту;  

5) інтенсивний розвиток дитячо-юнацького спорту; 

6) неухильний розвиток календаря спортивних змагань на 

національному і міжнародному рівнях;  

7) зародження та інтенсивний розвиток спортивної науки; 

8) створення спеціалізованої системи спортивної 

інфраструктури [11]. 

На нашу думку, в перспективі буде зростати соціальне значення 

інституту спорту, посилиться його вплив на освітню і виховну сфери, 

здоров‟я людини; все більше значення буде мати наукове забезпечення 

спорту, розвиток різних напрямків спортивної науки, особливо біологічно-

медичної; ХХІ століття може стати століттям подальшого розвитку 

жіночого спорту. При формуванні концепції сучасного спорту як системи 
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формування ціннісних орієнтацій молоді визначаються перші кроки, 

направлені на підвищення ролі спорту в укріпленні миру і міжнародного 

взаєморозуміння, в реалізації інших гуманістичних культурних 

цінностей [12].  

У рамках даної концепції спорту як соціальної системи, соціального 

інституту і соціального руху все більше розповсюдження отримують 

гуманістичні цінності:  

1) основна увага звертається на реалізацію гуманістичного 

потенціалу спорту як високих ціннісних орієнтацій;  

2) орієнтація спортсменів на відмову від односторонньої 

комерціалізації і заміни її на гуманістичну орієнтацію;  

3) трансформація інституту приватної власності від безпосереднього 

матеріального виробництва у сторону сфери послуг – управлінських, 

посередницьких, інформаційних, комунікаційних, рекламних, паблік 

рілейшнз, телекомунікаційних;  

4) формування діалогу як гуманістичної цінності спорту, який є 

критерієм гуманності спорту, адже спорт є настільки гуманним, настільки 

діалогічним;  

5) формування моральних цінностей в спорті, в основі яких 

моральні ідеали, слідування традиціям культури, в яких духовне цінується 

вище, чим матеріальне, так як постіндустріальний розвиток проявляє 

тенденцію до невизначеності ідеалів, до релятивізму моральних цінностей;  

6) боротьба проти перемоги будь-якою ціною, нечесного суддівства 

і «змагання фармацевтів» у стилі комерційних угод, які підривають основи 

гуманістичного спорту. 

Формування концепції сучасного спорту як системи ціннісних 

орієнтацій молоді виходить з того, що система сучасного спорту сьогодні 

представляє собою:  

1) нову і специфічну сферу економічних і ділових відносин;  

2) вид професійної трудової діяльності;  

3) найважливіший економічний ресурс, який істотно впливає на 

рівень і динаміку економічного розвитку країни;  

4) можливість формування позитивного іміджу своєї країни [13]. 

Перспективи концепції гуманізації спорту як соціальної системи, 

соціального інституту і соціального руху пов‟язані з формуванням ідеї 

холізму (цілісності) як центральної ідеї концепції сучасного спорту в 

контексті формування ціннісних орієнтацій молоді, а саме ідеї цілісності, 

в основі якої ідеї чесності і справедливості. Цими гуманними ідеями 

повинні керуватися не тільки спортсмени, але й судді і вболівальники, які 

знаходяться в основі будь-якого виду спорту. Гуманізація спорту 

передбачає існування не тільки великого, але й масового спорту, здатного 

втягнути мільйони людей, тому ціннісні орієнтації являються стрижневим 

фактором концепції спорту, так як вони відображають її змістовну сторону 
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і виводять на мотиви, цілі і умови діяльності, в якій вона 

здійснюється [14]. 

Формування концепції спорту як соціальної системи, соціального 

інституту і соціального руху надає смисл і особливе значення цілям, що 

задають ракурс бачення діяльності і самого себе у процесі їх здійснення. 

Серед спортсменів виявлено 37% осіб з високим рівнем самореалізації, для 

яких характерним є висока мотивація, спрямованість особистості на 

досягнення максимального спортивного результату, чіткі критерії оцінки 

результатів у спорті. Творче відношення до професійної діяльності, 

реалізація своїх здібностей забезпечують максимальну повноту 

особистісної самореалізації спортсмена і тим самим визначають міру 

вкладу у подальший розвиток професійної культури у сфері спорту [15]. 

Виявлення ціннісних базових орієнтирів сучасного спорту як 

соціального інституту, що виражають генотип соціального життя та його 

культурологічне ядро, свідчить, що ціннісні орієнтації – це найважливіші 

елементи внутрішньої структури особистості, сформовані і закріплені 

життєвим досвідом у ході соціалізації і адаптації, усвідомлені у якості 

горизонту граничних смислів і основоположних цілей життєдіяльності 

індивіда, а також засоби їх реалізації. У диспозиційній структурі 

особистості ціннісні орієнтації спорту утворюють вищий щабель ієрархії 

певного сприйняття умов життєдіяльності, їх оцінки і поведінки як в 

актуальній (тут-і-тепер), так і в довгостроковій перспективі.  

Ціннісні орієнтації спорту забезпечують цілісність і стійкість 

особистості, визначають структури свідомості, контролюють і організують 

мотиваційну сферу, інструментальні орієнтації на конкретні об‟єкти 

спорту і види діяльності та способи спілкування як засоби досягнення 

цілей. Таким чином, ціннісні орієнтації в спорті – це, перш за все, переваги 

спортивних смислів як життєорганізуючих начал і готовність вести себе у 

відповідності з ними. Ціннісні орієнтації у спорті задають загальну 

направленість інтересів і переваг, ієрархію спортивних переваг і зразків, 

цільову і мотиваційну програми, рівень престижності переваг і готовості 

завдяки вольовим компонентам до реалізації спортивного проекту життя. 

Сьогодні в умовах глобалізації відкриваються широкі горизонти для 

практичного самоствердження спортивної людини, що актуалізують ідею 

глобальної соціалізації. Соціальний інститут спорту в таких умовах 

відроджується і стає соціально значущим.  

Соціальна модель спорту дає можливість людині оцінити своє 

відношення до оточуючого середовища і через ці відносини оцінити своє 

місце у суспільстві. Інститут спорту як вид соціальної, невиробничої 

діяльності відтворює певні базові механізми людської самосвідомості і 

самовизначення, будучи сферою утвердження культурологічного смислу 

особистості. Аналізуючи дану проблематику, ми прийшли до висновку, що 

фізична активність являється базисом, а спортивна діяльність передбачає 

аналіз спорту у якості сукупності певних відносин людей. З врахуванням 
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спортивного фактору як сукупності специфічних суспільних відносин, що 

формують деякі специфічні ціннісні орієнтації, вдалося проаналізувати їх 

вплив на становлення особистості і виявити важливі соціокультурні 

функції [16].  

Спорт взагалі втратив би свій соціокультурний смисл, якби не 

розглядався як мікромодель суспільства, яка формує певні соціальні 

відносини, відтворює їх на різних рівнях і визначає як типову поведінку. 

Нами доведено, що спорт у більшій мірі, чим інші види діяльності, 

являється носієм специфічних суспільних відносин, так як в цій системі, як 

і в суспільстві в цілому, слід розрізняти агентів соціалізації, специфічні 

моделі поведінки і соціальні взаємодії. У цьому спілкуванні він 

соціалізується і приймає ролі через процеси імітації та ідентифікації. 

Спорт у силу свого специфічного характеру створює конкретні умови для 

соціальної адаптації та інтеграції людини, формуючи певний тип 

поведінки [17]. 

Спорт як соціокультурний фактор і соціальний інститут відтворює 

альтернативу сучасної культури, створює і укріплює механізми соціально-

культурного життя людини і формує його як соціально компетентну 

особистість. Якщо в країні спортивна особистість сприймається як 

гордість нації, то образ спортсмена стає ідеалом поклоніння, відбувається 

формування іміджу спортивного життя у багатьох представників молоді. 

Тому спортивна інформація про «героїв спорту» має велике значення у 

процесі розвитку сучасного суспільства. Спорт володіє дивовижними 

властивостями: може об‟єднувати людей, знайомити їх між собою, 

закріплювати здоров‟я, характер і навіть розумові здібності людини, 

розвиває такі якості, як швидкість, кмітливість, реакція, координація, 

терпіння, сила.  

Нами доведено, що формування концепції спорту як соціальної 

системи, соціального інституту і соціального руху є ефективним засобом 

подолання кризових явищ сучасної цивілізації. Ядром формування 

структури спортивного образу життя являється фігура суб‟єкта-

cпортсмена як суб‟єкта спортивного світу. Саме він творить у собі і 

навколо себе спортивний простір, який зорганізується у відповідності з 

особистими спортивними потребами. Важливими особливостями буття 

спортсмена являється накопичення і розвиток нього фізичного 

(спортивного) потенціалу і перехід від суб‟єктивності до суб‟єктності, яку 

слід розуміти як системну якість суб‟єкта, що проявляється у вигляді 

різних суб‟єктних якостей при взаємодії суб‟єкта з різними речами. Тому 

термін «суб‟єктність» являється найбільш адекватним у визначенні 

субстанційних атрибутів спортсмена як об‟єкта і суб‟єкта людиновимірної 

сторони спортивної діяльності [18].  

Крім того, розширення ареалу і типів молодіжних субкультур, для 

суб‟єктів яких характерні відхилення в соціалізації, не сприяє позитивній 

стабільності в країні, а виступає тормозом суспільного розвитку. Всі ці 
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процеси ілюструють зміни спорту у житті сучасного суспільства. Будь-яка 

проблема, пов‟язана з цією соціальною групою, не тільки відображає 

реальний стан суспільства в цілому, але й зачіпає перспективи розвитку 

соціуму в соціальному, економічному і політичному планах, визначаючи 

пошуки шляхів самореалізації особистості. В умовах комерціалізації 

спорту як соціального інституту виникає нагальна потреба певної частини 

молоді у спортивному самоствердженні, що приводить до орієнтації на 

«матеріальні інтереси», що визначає питання самореалізації і особливості 

власного шляху. Внаслідок зростаючої значущості інституту сучасного 

спорту предметом піклування сучасної держави повинно стати входження 

суб‟єкта в культуру соціуму і його самоствердження в соціальному і 

особистісному планах. 

Суттєва сторона людиновимірності концепції спорту як соціальної 

системи, соціального інституту і соціального руху у визначенні міри 

співвіднесеності гранично виражених природних даних і культурно 

модифікованих тілесних властивостей людини, можливостей оперативного 

інтелекту, психічних характеристик особистості (перш за все волі, 

стійкості, витривалості) і моральних якостей (почуття відповідальності, 

покликання, товариськості), співвіднесених за принципом гармонії і як 

таких, що не порушують цілісності особистості. Саме спорт являється 

одним з кращих способів визначення людської розмірності, що 

представляє собою один з ареалів антропологічної межі (термін 

С. С. Хоружія) [19].  

На межі цього ареалу – неадекватне і позаграничне як для тіла, так і 

для духу навантаження, а всередині буття спортсмена проглядається 

інобуття через посередництво застережень, що посилаються організмом 

про приближення критичної ситуації. У будь-який момент спортсмен може 

переплигнути через межу як у «великому», так і «масовому» спорті. При 

цьому наступним кроком може бути перехід в Інобуття – в сферу хвороби, 

криз самосвідомості, психічних надломів. Саме перебування на 

антропологічній межі визначає місце спорту в онтологічному просторі 

культури і його високий статус в системі культурних цінностей. 

Гуманістична інтенція спорту в тому, щоб наблизитися до межі 

можливостей, не руйнуючи особистість як фізично, так психічно і 

психологічно. 

Таким чином, формування концепції спорту як соціальної системи, 

соціального інституту і соціального руху є ще й простором синтезу 

різнохарактерних діяльностей, а точніше видів діяльності, кожна з яких 

передбачає іншу. Фактично змагальність і конкурентність представляють 

собою два різних види комунікації у спортивному середовищі: 

товариський, партнерський і конкурентно-агресивний.  

Конкурентно-агресивний тип спорту культивується і підтримується 

комерційними спортивними організаціями. Тому для адекватного розвитку 

спортивного життя необхідно сприяти розвитку змагального типу спорту 
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як антитези конкурентно-агресивного. Саме тут лежить межа, за якою, 

ймовірно, може руйнуватися цілісність особистості, народжується 

нелюдиновимірність спорту, що, в свою чергу, приводить до втрати 

спортом його соціокультурної природи. Розширення сфери змагальних 

відносин приводить до розвитку спорту, тому даного роду відносини, 

виникаючи, організаційно інституціоналізуються. Адже, спорт являється 

сферою життєдіяльності, яка носить у великій мірі організований 

(змагальний) характер [20]. 

Сьогодні формування концепції спорту як соціальної системи, 

соціального інституту і соціального руху займає важливе місце у структурі 

сучасного суспільства, тому потребує їх об‟єднання в єдину 

концептуальну парадигму. Те, що сьогодні слід було б назвати філософією 

спорту, знаходиться на початковому етапі. При соціально-філософському 

аналізі буття, життя і діяльності людини, окремих соціальних груп, 

соціальних інститутів, рухів і суспільства в цілому мова йде про виявлення 

їх граничних засад, тобто їх соціальної природи, цільових установок, місця 

і ролі у системі загальнолюдської культури. У цьому плані розробка 

соціально-філософської концепції спортуяк соціальної системи, 

соціального інституту і соціального руху. виступає як побудова 

метафізики спорту, якщо розуміти метафізику у давньогрецькому 

розумінні – як виявлення граничних основ буття, життя і діяльності. Разом 

з тим розробка соціально-філософської концепції спорту вимагає 

інтегративного осмислення цього складного соціального феномена, 

об‟єднання в єдине ціле результатів його аналізу з позицій естетики, етики, 

соціології, культурології, інформатики, теорії фізичного виховання. Цим і 

визначається значущість розробки соціально-філософської концепції 

спорту [21]. 

Як свідчить аналіз, формування концепції спорту як соціальної 

системи, соціального інституту і соціального руху виступає як комплексне 

явище, що володіє різними формами буття і достатньо складною 

структурою. Являючись певною формою діяльності, концепція спорту 

виступає у різних формах: символічних, знакових, вербальних, ідеальних, 

предметних, він включає норми, цінності, систему соціальних ролей та 

інститутів. Концепція спорту являється багатовимірним явищем, він 

представляє собою складне, гетерогенне і різнорідне явище, що включає 

багато підрозділів, видів, напрямів. Вся ця багатоманітність напрямів 

дозволяє індивіду визначити себе і виміряти свої можливості в залежності 

від того, яких фізичних кондицій він досяг, якими він володіє задатками і 

здібностями, в якій мірі вони розвинуті, як особистість оволоділа 

майстерністю і технікою. Саме культура трансформує природні сили 

людини, переводячи їх в інший спосіб існування, здійснюючи 

людинотворчістьта людиновимірністьі забезпечуючи тим самим 

відтворення всього суспільства. Концепція спорту приймає участь в усіх 

процесах, демонструючи вищі досягнення людини у розвитку фізичних, 
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ментальних, особистісних якостей. Виявлення і демонстрація граничних 

можливостей, якими володіє людська тілесність, що є частиною процесу 

людинотворчості. 
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1.2. Працевлаштування в українському мегаполісі під час 

енергетичної кризи: урбаністичний та комунікаційний аспекти 

Особливості сучасного розвитку суспільства в багатьох аспектах 

детерміновані викликами, які постають перед ним, а також здатністю 

соціуму до самоорганізації та пошуку адекватних відповідей на такі 

виклики. Пандемія COVID-19, численні локдауни, розрив логістичних 

ланцюжків по всьому світу, обмеження соціальних офлайн-комунікацій, 

вимушений перехід до онлайн-функціонування у багатьох сферах, вплив 

дистанційної освіти та віддалених форм роботи, економічна, фінансова, 

продовольча та енергетична кризи у різних регіонах сформували 

передумови для глибинних трансформацій сучасного суспільства. В 

Україніці передумови посилилися початком бойових дій із Російською 

Федерацією, введенням воєнного стану, масштабними хвилями еміграції, 

соціальним напруженням, безробіттям, зубожінням населення, а з осені 

2022 року внаслідок перманентних серій ракетних ударів – ще й тотальною 

енергетичною кризою. 

Українське суспільство постало перед новими серйозними 

викликами, і не до кожного з них виявилося готовим. Саме у процесі 

адаптації до нових реалій, пошуку шляхів вирішення найгостріших 

кризових ситуацій та подолання їх наслідків і викристалізовується 

поступово соціум нового типу. Чи стане він своєрідноюформою 

антикризової відповіді на глобальні виклики, залежить від того, наскільки 

члени цього оновленого суспільства зуміють розробити та впровадити 

алгоритми вирішення нагальних соціальних задач. 

Одним із найболючіших для українцівє питання працевлаштування 

у дуже скрутних для економіки та соціальної сфери умовах. Руйнування та 

пошкодження значної кількості об‟єктів критичної інфраструктури 

Українипризвело доенергетичної кризи, що спричинила загрозу часткового 

чи навіть повного блекауту в багатьох населених пунктах країни. За 

даними Укренерго, станом напередодні зими 2022 року дефіцит 

потужності складав 27% [22]. Як зазначив Голова Комітету з питань 

енергетики та ЖКП, протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об‟єкти 

енергетичної інфраструктури неможливо [3]. За таких обставин під час 

воєнного стану очікується нова хвиля суттєвого зниження активності 

роботодавців на ринку праці й обмеження можливостей для мешканців 

України успішно працевлаштуватися. За словами представників влади, 

щонайменше 5 мільйонів осіб уже втратили роботу [14]. За даними 

Державної служби занятості, кількість оприлюднених вакансій для 

пошукачів роботи за період січень-жовтень 2022 року виявилася 

майжевдвічі меншою, ніж за аналогічний період 2021 року [9]. З огляду на 
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це нещодавно було започатковано проект «Національний кадровий 

резерв» [6], в рамках якого за допомогою штучного інтелекту громадянам 

України надаватиметься допомога у процесі пошуку роботи чи відкриття 

власної справи шляхом визначення пулу професій для людини у 

відповідностідо її здібностей. Результати заноситимуться до 

інтерактивного резюме, яке можна надіслати роботодавцю через Єдиний 

портал вакансій [12]. Та всі надані громадянам можливості пошуку роботи 

знецінюютьсяв умовах дефіциту енергоресурсів, а під час потенційного 

блекауту – нівелюються. Розглянемо на прикладі міста Києва урбаністичні 

й комунікаційні аспекти йособливості працевлаштування в умовах 

енергетичної кризи та воєнного стану. 

Станом на листопад 2022 року найбільший попит на столичному 

ринку праці був на спеціалістів педагогічної (вчителі, вихователі), 

медичної (лікарі, медичні брат, сестра, фармацевти, практичні психологи), 

музичних керівників, інженерівта представників робітничих професій 

(двірники, вантажники, укладальники-пакувальники тощо) [23]. Високий 

попит у Києві спостерігається також на кваліфікованих робітників із 

інструментами (швеї, електрогазозварники, слюсарі-ремонтники, 

електромонтери, слюсарі-сантехніки), а також спеціалістів із 

обслуговування устаткування (водії, токарі, машиністи насосних 

установок, фрезерувальники тощо), що зумовлено також необхідністю 

ремонту ушкодженого обладнання і техніки. Київський міський центр 

зайнятості повідомляє, що ситуація з вакансіями у столиці за період січня-

жовтня 2022 року тяжіє до загальноукраїнської тенденції – пропозицій для 

претендентів на роботу теж стало вдвічі менше, ніж за аналогічний період 

2021 року [13]. 

Звернімо увагу на досить парадоксальну ситуацію у столичній сфері 

зайнятості – з одного боку рівень безробіття, що поступово зростає, з 

іншого – нестача кваліфікованих кадрів у сфері освіти, медицини, 

інженерних та робочих спеціальностей тощо. Ймовірно, дефіцит таких 

кадрів склався через низьких рівень бюджетної заробітної плати, що 

пропонується фахівцям із цих сфер, на тлі інфляції, показники якої 

зростають. Ще однією вірогідною причиною може бути обмежена 

можливість для представників цих професій працювати дистанційно, адже 

характер їхньої діяльності вимагає присутності безпосередньо на місці 

виробництва, ремонту, медичного обслуговування тощо, особистих 

комунікацій на всіх рівнях виконання роботи. Це стає на заваді 

тимчасового переміщення працівника в інші регіони при загрозі 

активізації бойових дій в місті чи загострення енергокризи для критичного 

для життя і здоров‟я рівня. Тобто, такі фахівці за потенційно небезпечних 

обставин у Києві можуть опинитися перед вибором – втрата роботи чи 

високі ризики для виживання. 

Мешканці міста, навіть найменш матеріально забезпечені, які 

залишаються в столиці попри такі ризики, можуть спробувати налагодити 
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соціальні комунікаціїу різних формах для пошуку чи зміни поточного 

місця роботи. В умовах енергетичної кризи у великих містах загалом і в 

Києві зокрема найбільш затребуваними є працівники реального сектору 

економіки, а також спеціалісти з освітніх і медичних послуг, сфери 

транспорту і торгівлі. Таким чином, можливості для працевлаштування 

розширюються у тих фахівців, які працюють у галузях, що забезпечують 

базові потреби великого міста й міської громади (комунальні, ремонтні, 

транспортні, банківські послуги, виробництво, торгівля, послуги зв‟язку, 

освіта, медицина і т.п.). А отже, на виклики, які можуть постати перед 

занятими у цих професіях в умовах блекауту, передусім зацікавлена 

реагувати саме міська влада, як і вирішувати проблеми, пов‟язанізі 

знеструмленням міста. Перші кроки у цьому напрямку вже зроблені. 

Зокрема, міська влада повідомила про облаштовані на 19 станціях 

столичного метрополітену точки з USB-зарядками [17], а ДСНС 

поінформувала про роботу Пунктів незламності [8], де мешканці можуть 

підзарядити свої електронні пристрої. Передбачалося, що функціонування 

пунктів незламності буде цілодобовим і безкоштовним [18], проте в перші 

дні їх роботи мешканці Києва зафіксували відвідали такіоб‟єкти і 

зафіксували, що в частині з них відсутня електроенергія, або ж деякі 

просто зачинені [19].У свою чергу, АТ «Укрзалізниця» виступило з 

ініціативою розгорнути на вокзалах Фортеці незламності, де люди будуть 

забезпечені всім необхідним на випадок блекауту та надзвичайних 

ситуацій [24]. 

Якщо ж мова йде про працівників не комунальних, а приватних 

закладів, основний тягар із забезпечення їх джерелами енергії здебільшого 

лягає на власників цих об‟єктів. Роль окремого працівника в організації 

робочого процесу у цьому випадку не є вирішальною, адже з наслідками 

блекауту у галузях, що забезпечують базові потреби мегаполісу, 

ефективніше боротися колективно, а не індивідуально. Деякі компанії вже 

мають позитивний досвід налагодження роботи колективу в умовах 

знеструмлення, і поділилися цим досвідом із громадськістю [25]. 

Складнішою видається ситуація, в яку потрапили в умовах 

енергетичної кризи мешканці міста, що були зайняті у сферах культури, 

розваг і обслуговування, диджитал-сегменту, фрілансери, фахівці творчих 

професій, а також окремі представники IT-сектору. Передусім мова йде 

про осіб, які планують працевлаштуватися на віддалену роботу або ж 

таких, що вже працюють дистанційно і через перманентні ситуації з 

нестабільним енергопостачанням опинилися під загрозою звільнення. 

За даними одного з порталів із пошуку роботи в Україні, станом на 

жовтень 2022 року шукачів вакансій саме дистанційної роботи 

побільшало [20]. Серед претендентів на таку роботу опинилися не лише 

біженці, що змушені були залишити свої міста та перебратися до інших 

регіонів чи країн. Досвід організації робочих місць у власних домівках під 

час пандемії коронавірусу дав мільйонам людей по всьому світу 
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можливість організовувати власний робочий час, незважаючи на 

логістичні труднощі. Під час воєнного стану та енергетичної кризи умови 

транспортування на роботу чи співбесідуу мегаполісах значно 

погіршилися, а у випадку блекауту ця проблема вочевидь загостриться, 

особливо для тих працівників чи претендентів на роботу, що не мають 

власного транспорту. Та навіть автомобілісти в умовах енергокризи 

опиняються у складному становищі, як через дефіцит палива та черги на 

АЗС, так і через підвищені ризики потрапити в ДТП. Так, за даними 

патрульної поліції, число загиблих у ДТП в Києві з початком вимкнень 

вуличного освітлення збільшилося в шість разів [26]. 

До того ж, під час тривалих локдаунів акцент соціальних 

комунікацій мільйонів людей вимушено змістився із організації зустрічей, 

нарад, переговорів наживо на онлайн-спілкування. І попри деякі недоліки 

процесу й впливу онлайн-комунікацій на соціальне життя людей, вони 

сформували у сучасному суспільстві й низку позитивних тенденцій. Серед 

них можна виділити орієнтацію за економію часу та матеріальних 

ресурсів, яких потребували зустрічі в офлайн-форматі (час на дорогу до 

місця зустрічі, витрати у громадських закладах, очікування в чергах тощо). 

Окрім того, суттєвими перевагами онлайн-комунікацій є швидкість, 

простота та зручність організації зустрічей, а також можливість припинити 

спілкування натисканням однієї кнопки. До того ж, за період пандемії 

суспільство мало достатньо часу, щоб пристосуватися до 

працевлаштування та роботи дистанційно і віднайти шляхи підвищення 

ефективності у такому форматі. 

З цих та інших причин частина киян після досвіду локдаунів 

розглядає віддалену роботу як гідну альтернативу занятості безпосередньо 

на робочих місцях. Частина з них працює або планує працевлаштуватися в 

іноземні компанії, передусім мова йде про представників IT-сектору. 

Близько сотні з них у форумі популярної платформи для пошуку роботи 

вже поділилися досвідом комунікацій з іноземними роботодавцями в 

умовах енергокризи в Україні [28]. 

Загалом з огляду на специфіку роботи столичних працівників IT-

сектору можна вважати однією з найбільш захищених груп в умовах 

енергетичної кризи, адже одразу після ракетних ударів IT-компанії вдалися 

до вирішення зумовлених ними масштабних проблем. Досвід компаній із IT-

сегменту [29; 11] показує, що навіть при загрозі блекауту забезпечити 

комфортну робочу атмосферу для працівників – цілком реально. Крім того, 

на енергетичні виклики бізнес відповів оперативною організацією мережі 

коворкінгів, обладнаних генераторами та системами Starlink [2; 7]. 

Передбачається, що там навіть під час блекауту матимуть змогу працювати 

представники різних професій, робота яких пов‟язана із доступом до 

комп‟ютерної техніки та мережі інтернет. Досить швидко створено карту 

закладів, які працюють під час загальних відключень світла – кафе, 

коворкінги, АЗС, супермаркети тощо [16]. Також всього за кілька днів було 
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розроблено сайт, на якому українці можуть знайти місце поряд із домом, де 

є можливість попрацювати з електроенергією та інтернет-зв‟язком [27]. 

Таким чином, бачимо, що український бізнес адекватно та швидко реагує на 

потреби, що постають передсуспільством унаслідок енергокризи. 

Якщо працівники компаній, що надають можливість релокації у 

енергетично стабільніші регіони України чи організовують забезпечені 

електроенергією, опаленням та інтернет-зв‟язком робочі місця, мають 

перспективи повноцінно працювати навіть в умовах блекауту, то 

працевлаштовані у матеріально менш забезпечених установах, закладах 

чизадіяні у недостатньо прибуткових бізнес-проектах постають перед 

загрозою безробіття або безоплатної праці. Цим зумовлюється сплеск 

активності на ринку праці, а також ажіотажні конкурси на вакантні місця. 

Також слід згадати про результати соцопитування, згідно з якими 45% 

молоді в Україні не задоволені своєю роботою [1], і хоча погляди 

мешканців конкретних міст це дослідження не висвітлює, його результати 

дають інформацію для роздумів: молодь прагне до гармонійного 

поєднання в роботі трьох важливих для неї факторів – високого рівня 

винагороди, гнучкого графіку та work-life балансу. А це, відповідно, 

мотивує молодих людей удосконалювати підходи по пошуку роботи, тим 

паче – на тлі деструктивних процесів, що набирають обертів у світі. 

Пандемія, воєнний стан і бойові дії, занепад економіки країни, а 

віднедавна ще й енергетична криза вкрай негативно відобразилася на 

матеріальному становищі українців – рівень бідності збільшився в десять 

разів з початку війни [21]. За прогнозами представників Світового банку, 

до кінця 2022 року в Україні 8 млн людей житимуть за межею бідності, 

рівень бідності зросте із 2% до 25%, а на повоєнну відбудову країни 

знадобиться близько 500-600 млрд євро [4]. 

За таких обставин матеріальне становище значної частини 

мешканців міст обмежує їхні можливості щодо подолання наслідків 

енергокризи та пошуку роботи. У столиці це припущення ілюструє 

зареєстрована громадянами петиція із проханням до міської влади Києва 

обладнати безкоштовні коворкінги на базі пунктів незламності 

(у школах) [10]. Налагодження ефективних соціальних комунікацій між 

мешканцями міст та чиновниками може стати каталізатором для 

об‟єднаннярізних соціальних груп перед спільною загрозою загострення 

енергокризи. Наразі столична влада збирає інформацію про комунальний 

бізнес, який працює в автономному режимі, аби у випадку блекауту 

мешканці міста знали, куди звернутися [5]. У свою чергу, представники 

бізнесу ініціюють розв‟язання частини проблем, що постають перед 

містянами, організовуючи, як уже згадувалося, коворкінги чи сервіси з 

пошуку забезпечених джерелами енергії міських локацій. 

Важливим комунікаційним аспектом проблем, пов‟язаних із 

енергокризою, є готовність влади до своєчасного інформування населення 

про потенційну небезпеку у великому місті в умовах блекауту. Так, мер 
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Києва Віталій Кличко попередив мешканців про можливе настання у 

столиці «апокаліпсису» як у голлівудських фільмах, і повідомив: попри 

намагання міської влади завадити реалізації найгіршого сценарію для 

міста, кияни повинні бути готовими до можливої евакуації [15]. 

Загалом можна виділити кілька факторів, які є індикаторами 

трансформацій, що відбуваються в урбаністичному суспільстві на тлі 

енергетичної кризи. 

Комунікаційний аспект працевлаштування та роботи в мегаполісі в 

умовах енергетичної кризи у синергії з урбаністичним аспектом дає 

соціуму свого роду великі «аванси» для виживання більшості індивідів, 

навіть у випадку повного блекауту. Тобто, умовна самотнялітня людина 

без матеріального забезпечення у віддаленому населеному пункті або у 

місті з неефективно організованими урбаністичними просторами матиме 

менше можливостей знайти роботу, підробіток або ж отримати допомогу 

від інших членів суспільства чи навіть встановити із ними контакт. У 

першому випадку – є ризик знелюднення віддаленого населеного пункту 

черезвідсутність електроенергії, палива, зв‟язку, а відповідноі зникнення 

ліків, товарів першої необхідності (із зрозумілих у таких умовах причин); у 

другому – через ймовірні проблеми із пересуванням та здобуттям води, 

продуктів, ліків тощо (погані дороги, відсутність пандусів, бюветів, аптек, 

недостатньо розвинена інфраструктура загалом), а також через можливий 

комунікаційний вакуум та соціальні стереотипи. За таких обставин умовна 

самотня літня людина без матеріального забезпечення постає не лише 

перед проблемою працевлаштування (за умови працездатності – повної чи 

часткової), але й перед необхідністю боротися за фізичне виживання. 

Особи ж, які втратили повністю працездатність і залишилися без 

матеріального забезпечення і догляду, в умовах енергетичної кризи є вкрай 

вразливою соціальною групою, і без допомоги державних структур чи 

благодійних організацій, волонтерів, небайдужих пересічних громадян 

мають мінімальні шанси на виживання.  

Комунікаційний вакуум самотніх людей, пенсіонерів, осіб із вадами 

здоров‟я, а також ескапізм, притаманний частині інтернет-залежних членів 

суспільства, нерідко призводили до випадання їх із зони соціального 

офлайн-спілкування. Люди, які надмірно багато часу проводили в 

інтернет-просторі (за роботою, навчанням чи розвагами) або ж за 

переглядом телебачення, в умовах енергокризи виявляються сам-на-сам із 

реальним, а не віртуальним життям. Навіть ті, хто ефективно 

організовував свій побут за допомогою інтернет-сервісів, під час блекауту 

змушені вирушати на пошуки продуктів, води, речей і приладів, 

необхідних для виживання, а багато хто – й роботи. Водночас ці своєрідні 

соціальні ескапістизмушені контактувати з іншими людьми наживо, 

щоможе мати позитивний вплив на відновлення їхніх комунікаційних 

навичок та вдосконалення уміння застосовувати їх у реальному житті. А 
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це, в свою чергу, допомагає та підвищує шансипри пошуку роботи чи 

додаткового заробітку. 

За винятком заручників обставин, які не змогли виїхати з власних 

причин, здебільшого ті, хто залишаються у містах при загрозі блекауту, 

демонструють стійкість до загроз фізичному й ментальному здоров‟ю, 

матеріально-технічних труднощів, побутового й психологічного 

дискомфорту А отже – формують високий поріг соціального болю, що 

може суттєво вплинути на подальше зміцнення нашого суспільства. 

Слід відзначили, що соціальні комунікації під час воєнного стану в 

українському урбаністичному соціумі налагоджувалися достатньо швидко 

та ефективно, адже перші складні уроки в умовах нової реальності були 

засвоєні суспільством ще у часи тривалих локдаунів. З огляду на це 

енергетична криза стала лише своєрідним черговим етапом на шляху до 

консолідації громадськості у боротьбі з випробуваннями, які спіткали нас 

упродовж останніх кількох років і значно посилилися за останні місяці. 

У темряві міських кварталів усі ці фактори ніби підсвічують 

«тканину» соціуму, нові візерунки на якій плетуться просто зараз, у 

щоденній боротьбі за воду, світло, тепло в оселях та серцях людей, які 

формують нове, сучасне громадянське суспільство. 
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1.3. Парадигма глобалізацїї в структурі сучасного  

соціологічного знання 

 

У сучасності існує багато визначень, однак більшою мірою вони 

пов‟язані з такими поняттями, як глобалізація, модернізація, 

трансформація та інші. Наприклад, З. Бауман характеризує сучасність як 

«міжвладдя», коли старі засоби ефективної дії вже не працюють, а нові ще 

не знайдені. Вчений зазначає, що усі кардинальні зрушення, приведені в 

рух цим сторіччям, спіткали соціологів й істориків зненацька. «Подібно 

синоптикам, найбільше, на що ми здатні, – далі прогнозувати те ж саме; 

але саме зміна, і докорінна зміна, зміна в правилах гри, а отже, і в самій грі 

не піддається нашій уяві, від самого початку модерної доби стає на 

перешкоді неперервному часу та монотонності відтворення 

інститутів» [Бауман, 2008; с.201] Але, ще у ХІХ ст.( період становлення 

соціології), коли як і тепер розбалансованість, розлад і збентеження у 

відчуттях й думках осмислювалися у консервативних термінах «хвороби», 

патологічного стану суспільства, що потребують лікування та повернення 

до колишньої норми або якогось зворотного руху, соціології довірялося 

винайти засоби оздоровлення суспільства на нових засадах міцності та 

сталості, тобто вона призначена шукати відповіді на виклики 

невизначеності та соціальних негараздів. Соціальна стабільність, точніше 

стабільність постійних змін короткочасна, вона переривається і 

порушується подіями великої руйнівної сили – війнами, революціями, 
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епідеміями, а тепер ще й продуктивними технологічними змінами у 

виробництві та комунікаціях [Головаха, Дембіцький, Макеєв, 2022, с. 19].  

Одним з провідних напрямів соціологічної теорії, що бурхливо 

розвивається у сьогоденні є соціологія глобалізації [Майструк, 2018]. У 

сьогоденні тема глобалізації виступає однією з центральних у теоретичній 

соціології, як західній, так і вітчизняній. Це такі лінії теоретизування, як 

теорії глобальної системи (Валерстайн, Гіденс, Склер), глобальної 

соціальності (Робертсон, Бек), детериторіалізації соціальності (Ападураі, 

Уотерс) [Майструк, 2009]. Різна аспекти існування глобального 

суспільства проаналізовано у працях Лумана, Бека, Робінсона, а також у 

працях українських соціологів – Головахи, Степаненка, Резніка, Кононова 

та ін. (зокрема, проблеми впливу глобалізації на українське суспільство). 

Глобалізацію можна розглядати і як соціокультурну травму (Штомпка) для 

тих країн, в яких культура постмодерну, західні цінності є травмуючими 

чинниками для суспільств економічної самодостатності, політичного 

суверенітету, культурної, національної гомогенності. Зміст таких понять, 

як суспільство, нація, держава, суверенітет проблематизується у дискурсах 

глобалізації [Майструк, 2009]. Важливість методологічної ситуації, яка 

склалася в сучасній соціології, зумовлена змінами в соціальному світі та 

останніми науковими революціями. Так, якщо Перший модерн був 

побудований за націє-державним принципом існування економіки, 

політики, суспільства в цілому, то Другий модерн розглядається як певний 

етап у розвитку світової капіталістичної системи; характеризується 

глобалізацією; екологічними та економічними кризами, загостреною 

транснаціональною нерівністю, індивідуалізацією тощо [Майструк, 

2018, с. 21]. Неабиякий евристичний теоретико-методологічний потенціал 

для дослідження проблем сучасності має синтез ідей теорії Другого 

модерну, світ-системного аналізу, екологічної соціології, 

марксизму [Кононов, 2019].  

Термін «глобалізація» (від лат. globus – шар; франц. global-

загальний) передає цільову функцію історичного процесу, як руху до 

цілісності, що є сутнісною характеристикою процесу глобалізації та по 

різному віддзеркалюється на кожному з етапів розвитку людства. 

Глобальні трансформації охоплюють економічні, соціальні, політичні, 

культурні, екологічні, демографічні процеси, що відбуваються в усіх 

країнах світу і не мають аналогів в історії людства. Важливою 

характеристикою цих процесів є висока ступінь невизначеності наслідків 

та пов‟язаних з ними ризиків. Глобалізація означає стягування усього світу 

у відкриту систему фінансово-економічних, суспільно-політичних та 

соціокультурних зв‟язків на основі новітніх комунікаційних та 

інформаційних технологій [Майструк, 2018]. 

Як зазначав У. Бек, глобалізація – це всі ті процеси, завдяки яким 

народи світу інкорпоруються у єдине світове суспільство, «глобальне 

суспільство» [Beck, 1997].  
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Найважливішими ознаками глобалізації вважають: процес 

зміцнення всебічних зв‟язків між максимально віддаленими куточками 

світу;поширення у світовому масштабі єдиних, фактично спільних для 

всього людства технологій, культурних практик, ідей, ціннісних 

орієнтацій, способу життя, поведінки; виникнення спільних для всього 

людства проблем, ризиків (економічного, політичного, військового, 

екологічного та ін. характеру); процес усталення вселюдських інтересів у 

всіх сферах людського буття, породжуваних поглибленням взаємозв‟язків 

і взаємозалежності країн та народів.  

Зростання інтенсивності інтегративних процесів на земній кулі (від 

глобального фінансового ринку до уніфікації культури та моделей 

споживання) змушує соціологів розробляти нові підходи, концепти, 

об’єктом дослідження яких є вже не окремі соціальні групи, спільності 

або суспільства, а людське співтовариство в цілому. 

Соціологія глобалізації – це комплекс теоретико-методологічних та 

емпіричних підходів до аналізу феномену глобалізації та його 

складових [Майструк, 2018].  

Глобалізація може бути охарактеризована як об‟єктивний, але вкрай 

суперечливий процес. Об‟єктивність процесу передбачає залученість у 

нього усіх членів товариства, послідовне удосконалення умов існування 

усього світового товариства та усвідомлення себе єдиним цілим – 

людством. В політичній царині глобалізація є політичним протиборством, 

боротьбою за світове панування та опір йому, новий поділ світу. В 

економічній царині глобалізація веде до зламу національних кордонів та 

формування єдиної всесвітньої ринкової економіки. У соціальному зрізі 

глобалізація проявляється як глобальний соціальний перерозподіл 

регулювання, а також забезпечення та підтримки.  

Дискурс глобалізації триває вже не одне десятиліття, існує безліч 

підходів та інтерпретацій цього феномену. Наприклад, Бек зазначав, що 

при дослідженнях глобалізації зазвичай виокремлюються два основних 

підходи. Перший пов‟язаний з акцентуацією на розвиткові світової 

капіталістичної системи, хоча провідна роль може відводитися і 

політичним, і культурним процесам. Другий – з визначенням глобалізації 

як процесу, який обумовлюється багатьма факторами. Тобто, водночас 

існують різні власні логіки глобалізації – екологічної, культурної, 

економічної, політичної та суспільно-громадянської, які не зводяться одна 

до одної та такі, які піддаються розумінню тільки із урахуванням їхньої 

взаємозалежності [Beck, 1997].  

Теорія Бека дає можливість розуміння якісного переходу в самому 

модерні, що стосується його концепції глобалізації то вона має здатність 

до подальшого розвитку. У сьогоденні внаслідок плинних політичних 

обставин з‟явилися твердження про завершення ери глобалізації, яка 

досягла свого апогею, і переходу до нової конфігурації трендів сучасності 

[Кононов, 2019]. Але, за визначенням Бека, у реальності можливою є або 
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випереджаюча глобалізація під девізом «якщо не можеш із глобалізацією, 

зроби її аби скористатися шансами, які відкриваються завдяки останній», 

або супротив глобалізації. 

Різні концепції глобалізації пов‟язані із різними концепціями 

модернізації. Основна ідея модернізації полягає в тому, що економічний та 

технологічний прогрес породжує комплекс соціально-політичних 

трансформацій, а вони, як правило призводять до радикальних змін у 

цінностях та мотивації. Це включає в себе зміни ролі релігії, кар‟єрних 

устремлінь, рівня народжуваності, гендерних ролей, сексуальних норм. Ці 

зміни також визначають масовий попит на демократичні інститути. 

Модернізація породжує культурні зсуви, які сприяють автономії 

особистості та демократії [Inglehart, Welzel, 2005].  

В цілому, cуспільство, що глобалізується, набуває таких основних 

ознак: всеохопність та комплексність змін при переході до глобальної 

стадії (змінюються усі параметри соціальних структур, мінливість, 

«пластичність» стає головною позитивною цінністю); глобальні цінності 

та орієнтири отримують апріорне домінування по відношенню до 

місцевих, локальних цінностей, не виключаючи і етнічний фактор; 

гібридизація культури, тобто процес швидкого складання 

(у т. ч. штучного) культурних феноменів з раніше несумісних елементів, 

особливо у поп-культурі; акцентування на «глибинних» феноменах 

(докультурних, доцивілізаційних, архаїчних), які отримують 

розкріпачення; зміна орієнтації раціональності від модерну до 

постмодерну з його акцентами на мозаїчність та внутрішню незв‟язність 

сприйняття та конструювання соціальної реальності; визнання 

громадянського суспільства єдиною формою впорядкування глобального 

соціуму. 

Сучасні суспільства «глобалізованого модерну» являють собою 

соціокультурну систему, що включає різні культури, етнічні групи, 

організації та рухи, які виходять за межі національних кордонів. Цим 

процесам сприяють багато чинників, зокрема нові умови існування 

людства, що створюють передумови для спільної діяльності різноманітних 

соціальних спільнот, що не співпадають із національними кордонами, 

межами соціокультурних просторів та релігійних систем. Загрози та 

виклики, що породжуються глобалізацією, переломлюють усі попередні 

розгалуження між внутрішньою та зовнішньою сферами, між 

національним та міжнародним, «нами» та «ними», торкаючись навіть тих, 

хто раніше був надійно захищений державними інститутами. Перехід від 

національного до глобального накладається на заміну промислово-

виробничого порядку постіндустріальним та інформаційним порядком. 

На думку сучасного американського соціолога В. Робінсона, 

глобалізація є фундаментальною рушійною силою, яка керує соціальними, 

політичними, економічними і культурно-ідеологічними процесами у 

світі [Robinson, 2004]. Вона пов‟язана із еволюцією становлення 
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капіталізму, а саме: 1) з формуванням капіталізму у межах феодальної 

Європи в поєднанні згодом зі століттями відкриттів і завоювань (XIV-

XVIII ст.); 2) з епохою класичного капіталізму з його промисловою 

революцією, піднесенням буржуазії, формуванням сучасних націй-держав 

(кінець XVIII – початок XIX ст. ); 3) з епохою розвитку монополізації, 

консолідації єдиного світового ринку і системи національних держав 

(друга половина XX ст.); 4) з епохою всесвітніх змін соціальної структури, 

що не тільки модифікують, а й трансформують саме функціонування 

системи. Технологічний вимір глобалізації пов'язаний з приходом 

інформаційного століття, а політичний – з крахом спроб соціалізму, 

національно-визвольних рухів третього світу запропонувати альтернативу 

світовому капіталізму. Також вчений зазначає, що наприкінці ХХ ст. 

відбулася активізація процесів транснаціоналізації, в першу чергу в 

економічній сфері і відзначилося у наступних ознаках: 

1) зростанні питомої ваги торгівлі у світовому ВВП; 

2) безпрецедентних обсягах потоків капіталу; 

3) активній реструктуризації і децентралізації виробничих структур 

за допомогою сучасних інформаційно-транспортних систем; 

4) зростанні значення політики як вагомого чинника глобального 

розвитку; 

5) зростанні мобільності робочої сили за рахунок поширення 

міграції; 

6) всеохопності світу глобалізацією; 

7) перетворенні транснаціонального капіталу у домінуючий 

сегмент світового капіталу, що визначає умови і форми його накопичення.  

Якщо основу світової економіки в індустріальному суспільстві 

складали процеси інтернаціоналізації, коли кожна країна розвивала 

національну економіку і всю систему накопичення через торгівлю, то нині 

активно іде процес глобалізації виробничого процесу при глобальній 

мобільності капіталу, а також демонтаж автономних національних 

виробничих систем та їх активація в якості складових елементів світової 

виробничої системи, а сама світова економіка перетворюється у глобальну. 

Економічна глобалізація породжує культурну глобалізацію. 

Культурні ідентичності під впливом ринкових відносин перетворюються у 

товар, а певні культурні феномени є результатом гомогенезуючих 

тенденцій універсальної ринкової економіки (напр. «кокаколанізація» 

культурного життя). Процес транснаціоналізації сприяє також 

стандартизації соціальної та політичної сфер та призводить до формування 

транскапіталістичного класу і транснаціональної держави. Нація-держава 

вже не є організуючим принципом капіталізму, оскільки рух капіталу йде 

окремо від виробництва і звільняється від безпосереднього політичного та 

інституціонального контролю. 

Основними ознаками транснаціональної держави, за Робінсоном, є 

наступні: 
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1) виконання функції захисту спільних інтересів глобального 

керуючого класу; 

2) трансформація та інтеграція національної держави у глобальну 

структуру транснаціональної держави; 

3) інституціоналізація нових класових відносин між глобальним 

капіталом та глобальною працею як основи формування транснаціональної 

держави [Robinson, 2004]. 

Сьогодні проблеми існування країн в умовах створення глобального 

світового суспільства, розглядається багатьма вченими крізь призму 

з‟ясування долі національної держави. Завдяки впливу глобалізаційних 

тенденцій, національна ідентичність, внутрішня мораль, тобто, уся система 

культурних символів позбавляються свого значення. Такі наслідки 

глобалізації, як гомогенізація, локалізація та фрагментація культурних 1 . 

просторів окремих суспільств ставлять під сумнів монополію національної 

держави на насильство і, відповідно, на владу. Держави не можуть в 

повній мірі контролювати озброєнні формування регіональних чи 

міжнародних організацій терористів, сепаратистів тощо. 

Як зазначає Д. Белл, один з найважливіших викликів сучасності 

полягає в тому, що за раціоналізація політики залишається нестійкою, 

тому що люди у своїх діях керуються не тільки раціональними мотивами. 

Сучасний розквіт релігійного та етнічного екстремізму виглядає гарним 

підтвердженням цього. Ґрунтуючись на пріоритеті свободи за 

невід‟ємності прав, демократія вимагає хиткої та крихкої рівноваги, і тому 

під її зовнішньо спокійною гладінню ховається багато суперечностей та 

ліній напруженості, а спрощене розуміння демократії, якщо воно стає 

домінуючим, не тільки не вирішує існуючі проблеми, а й породжую 

нові [Bell, 2000]. 

У класичному модерні саме національна держава слугувала 

харизматичним фокусом його найважливіших програм. В сучасних умовах 

відбувається розмивання політичної системи, виникає нова спільність – 

спільність соціальних рухів, яка має чітко визначений політичний 

характер, а проблематика політичного рішення перестає бути 

прерогативою держави. Разом з тим, влада в цих нових умовах руйнування 

традиційного політичного простору переходить до нових політичних 

акторів: транснаціональних корпорацій, міжнародних та недержавних 

організацій, інтереси і дії яких не завжди можуть бути поставлені під 

громадський контроль. Як зазначає Н. Еліас, в сучасних умовах функція 

ефективної одиниці виживання з рівня національних держав все більш 

переходить до постнаціональних альянсів держав та отримує 

загальнолюдське значення.  

З. Бауман підкреслює, що побудова планетарного суспільства – 

справа нашого сумісного життя або загальної для усіх загибелі. У 

глобалізованому світі, де стан будь-якої людини у будь-якому місці 

планети впливає на стан інших людей та водночас визначається ними, 
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свобода та демократія не можуть бути гарантовані у окремій країні або 

групі країн. Якщо на ранній стадії модерніті інтеграція людства 

відбувалася на рівні націй, то у сьогоденні інтеграція виведена на 

загальнолюдський рівень, із залученням усіх мешканців 

планети [Bauman, 2000].  

В сучасних умовах під впливом глобалізації, збільшенню автономії 

транснаціонального капіталу, міжнародної міграції робочої сили, виходу 

на міжнародну арену таких соціальних проблем як делінквенція, 

проституція тощо принципово зменшуються можливості національної 

держави щодо контролю за економікою, політикою, соціальними 

процесами в межах державних кордонів, не дивлячись на неперервне 

посилення її контролю над окремими сферами. М. Кастельс показує, що 

держава-нація зазнає нападів трьох глобалізацій: глобалізації економічної 

діяльності; глобалізації засобів масової інформації та зв‟язку; глобалізації 

злочинності. 

Зубожіння та нерівність – та і всі інші негативні наслідки глобальної 

вільноринкової системи – не здолати без консолідованих зусиль. Жодна 

територіальна держава не може вважати себе вільною від глобальної 

взаємозалежності. Соціальна держава зараз недієздатна, тільки соціальна 

планета може у майбутньому виконувати функції, які держава із різною 

мірою успішності намагалося реалізувати у минулому [Бауман, 2008]. 

Глобалізація є багатовимірним явищем і процесом водночас, що 

виводить на глобальну сцену і національно детермінованих акторів і нових 

глобальних гравців, породжуючи і нові конфлікти. Так, серед основних 

конфліктних ліній суспільств «глобалізованого модерну» можна назвати 

наступні відносини: між капіталом та державою;між працею та капіталом; 

міждержавні відносини; між державами з НПО та міжнародними 

організаціями; між державами та транснаціональними групами тощо. 

Також сучасний міжнародний простір заселений численними акторами в 

мережах, конкуренція з державами-націями не обмежується лише 

економічними акторами [Мартен, 2005]. 

Економічні, культурні, політичні виклики та суперечності, що 

пов‟язані з глобалізацією, не можливо виключити з нашого буття лише 

тому, що нам не подобається реальність та ми відмовляємося її прийняти. 

Глобальні ризики фінансових ринків, зовнішнього середовища та 

тероризму не знають меж. Напруженість у відносинах меншості та 

більшості не пом‟якшується, а, навпаки, збільшується внаслідок 

виключення за етнічною ознакою. Таким чином, різні утворення – нації-

держави, мультинаціональні корпорації та міжнародні організації виходять 

на глобальну арену з різними ресурсами і переслідують різні цілі. Більш 

того, навіть самі нації-держави мають різні національні проекти, що 

можуть подекуди впливати глобально на нестійкі баланси сил, по своєму 

формуючи глобальне поле. Нові суперечності пов‟язані із діяльністю 

владних корпоративних акторів, які мало враховують можливі негативні 
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наслідки своїх дій для індивідів, використовуючи у своїх власних 

інтересах інформацію та ЗМІ, а також можуть впливати на цінності й 

норми, змінюючи образ життя індивідуальних акторів та сприяючи 

демонстративному споживанню. 

Згідно «теорії глобального капіталізму» Робінсона [Robinson, 

2008 р.] новими аспектами світової капіталістичної системи є наступні: 

1) формування транснаціонального капіталу; 

2) поява «гнучкої системи накопичення капіталу». Ця система 

характеризується зростанням мобільності капіталу, що корелює з різким 

скороченням економічних і політичних бар‟єрів (зниження торгівельних 

бар‟єрів, розмивання державних кордонів, зростання науково-технічного 

прогресу); 

3) відбувається становлення транснаціонального капіталістичного 

класу. Процеси транснаціоналізації призвели до появи нового класу 

керуючих. Наприклад, у Латинській Америці транснаціональні еліти 

кристалізувалися шляхом приватизації та встановлення зв‟язків з 

місцевими елітами. Останні сприяли транснаціональним процесам в 

регіоні, лобіювали перебудову економічної системи, інтеграційні процеси 

на різних рівнях. Брали участь у політичному житті суспільства; 

4) поява нової нерівності у світі. Глобалізація, на думку, Робінсона 

сприяла розповсюдженню класової, гендерної та ін. нерівностей. Але 

поляризація світу має «осередковий» характер та зустрічається в різних 

регіонах і країнах світу.  

Наслідки глобалізації, за Робінсоном, є наступні: 

1. Глобалізація призвела до численних структурних змін, зокрема у 

Латиноамериканському регіоні: 

а) виробила нові форми участі у глобальному виробництві; 

б) призвела до перебудови економічної моделі, а саме з 

імпортозамінюваної на експортоорієнтовану; 

в) зростання міграції праці; 

г) інтенсивності потоку транснаціонального капіталу. 

2. Серед негативних тенденцій внаслідок структурних змін можна 

назвати – зростання фінансової заборгованості та економічну стагнацію в 

регіоні. 

3. У соціальному аспекті глобалізація віддзеркалилася на зростанні 

соціальної нерівності, бідності в регіоні і як наслідок, зростанні 

невдоволеності, акцій спротиву та підриву легітимності неоліберальних 

ідей в цілому.  

Парадоксом капіталізму, згідно вченому, є той факт, що 

глобалізація, основне призначення якої полягало у вирішенні кризи 

економіки капіталістичного укладу, не тільки не вирішила цього завдання, 

а навпроти, поглибила останню, породжуючи чергову кризу.  

Однією з найважливіших тем, що пов‟язана із глобалізацією є 

проблематика ризиків і їх наслідків, викликаних науково-технічним 
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розвитком [Майструк, 2020]. Як зазначав Бек, розповсюдженість у системі 

суспільної комунікації зазначеної проблематики можна розглядати як 

індикатор відносин сучасного суспільства до продуктів науково-

технічного прогресу та пов‟язаних з ним загроз, та на підставі цього вести 

критику науково-технічної цивілізації [Beck, 1989]. Один з засновників 

соціологічної теорії ризиків Н. Луман відмічав, що у розмноженні та 

систематизації ризиків людина займає нову позицію по відношенню до 

власного майбутнього [Luhmann, 1991]. Майбутнє залежить від рішень, які 

повинні бути прийняті у сьогоденні. Більш того, ані позитивні, ані 

негативні наслідки цих рішень неможливо ані охопити, ані певним чином 

управляти ними. Нові ризики неочікувані, а інститути, як інстанції 

упорядкування (опору хаосу), дотримуючись чинних обов‟язків, 

намагаються впоратися з ними через відсутність апробованих шаблонів дії, 

установлювати їхню пріоритетність і лобіювати полегшення доступу до 

ресурсів їх компенсації, вирішення без упевненого прогнозу щодо 

успішних результатів [Макеєв, 2022, с. 29]. 

Сучасне суспільство прийшло у сьогоденні до такої ситуації, коли 

людство конфліктує з штучно створеними та водночас реальними 

перспективами самознищення, зокрема ризиками [Майструк, 2018]. Більш 

того, сучасним державам загрожують не вороги, а ризики та небезпеки, що 

докорінно змінює їх природу. Якщо в індустріальну добу людей більшою 

мірою турбували ризики «від природи», (неврожаї, голод, повені, епідемії, 

голод), то зараз людей турбують «рукотворні» ризики. Останні 

поширюються не тільки на природу, а й змінюють традиції і звичаї. В 

цілому накопичення «рукотворних» ризиків призводить до більшої 

«ризикованості» ризику. Глобальні ризики, згідно Гіденсу, відрізняють 

наступні характеристики: 1) Глобалізація ризиків (наприклад, загрози 

ядерної війни, екологічної катастрофи, неконтрольованого вибуху 

народжуваності, спаду глобального економічного товарообміну та інших 

потенційних катастроф створює для кожної людини певний діапазон 

загроз). Бек відмічав, що глобалізаційні ризики такого роду не враховують 

відмінностей між заможними та бідними або між певними регіонами світу. 

Глобальна інтенсивність ризиків певного різновиду долає усі соціальні та 

економічні відмінності. 2) Глобалізація ризику як зростання кількості 

випадкових подій, які впливають на кожного або на великі спільноти 

людей у світі (наприклад, зміни у глобальному розподілі праці). 3) Ризики, 

що випливають із створеного навколишнього середовища, або 

соціалізованої природи. 4) Розвиток середовища інституалізованих 

ризиків, що впливають на життєві шанси мільйонів людей на планеті 

(наприклад, інвестиційні ринки). 5) Обізнаність щодо ризику, як ризику. 

Причому необізнаність не може бути компенсована за допомогою 

релігійного знання або магії. 6) Достатня ступінь обізнаності щодо 

ризиків. 7) Обізнаність щодо обмеженості експертизи (у сенсі наслідків 

прийняття експертних принципів). Як зазначає Гіденс, не зважаючи на 
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існування багатьох без пекових площин, нова сукупність ризиків, яка 

з‟явилася внаслідок цього, є по-справжньому загрозливою. Перші дві 

характеристики торкаються рамок ризику навколишнього середовища; а 

дві наступні – із зміною у типі середовища ризику. Також перші чотири 

характеристики пов‟язані із зміною об‟єктивного розподілу ризиків, 

останні три характеристики – із зміною досвіду ризику або суб‟єктивного 

сприйняття ризиків. В умовах сучасності соціальний світ ніколи не може 

формувати стабільне навколишнє середовище за допомогою нового знання 

відносно його характеру і функціонування. Нове знання (концепції, теорії, 

винаходи) не просто робить соціальний світ більш прозорим, а змінює 

його природу, підштовхує його у певних напрямах. [Giddens, 1990]. В 

цілому глобалізація є мультиплікатором ризиків, вони пов‟язані як з 

діяльністю держав, так і з діяльністю владних корпоративних акторів, які 

замало враховують можливі негативні наслідки своїх дій для індивідів, 

використовуючи у своїх власних інтересах інформацію та різні засоби 

комунікації, впливають на цінності та норми, змінюючи стиль життя 

індивідів та спільнот.  

Суперечності, конфлікти, починаючись на локальному рівні завдяки 

взаємообумовленості, взаємопов‟язаності набувають глобального 

значення. Наприклад, глобальне значення російсько-української війни 

полягає у зіткненні світоглядів і політик щодо майбутнього глобального 

світ-порядку, а саме того, чи буде він будуватися згідно з універсальними 

правилами та нормами міжнародного права чи на основі права сили з 

ризиками занурити світ у хаос ескалації неконтрольованого насильства та 

руйнування. Це також глобальна битва цінностей свободи і принципів 

демократії проти насильства та авторитаризму [Степанеко, 2022].  

Висновки. Отже, проблематика глобалізації, особливостей її етапів, 

складових, інституційних трансформацій, що відбуваються під її впливом 

знаходиться у центрі уваги як західних (поява численних концепцій 

глобалізації припадає на другу половину ХХ ст.), так і вітчизняних 

соціологів і зберігає свою актуальність. Глобальні ризики та загрози, 

війни, озброєні конфлікти утворюють у сьогоденні нову діалектику 

конфлікту та співробітництва, яка виходить за межі національних 

кордонів, але торкається кожного індивіда водночас.  

 
Джерела 

1. Майструк, Н. (2009) Евристичний потенціал методологічних підходів до аналізу сучасних 

глобалізованих процесів. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія 

«Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 844(-), 123-128. 

2. Майструк, Н. (2009) Проблематика глобалізації в сучасній соціологічній теорії. Методологія, теорія та 

практика соціологічного аналізу сучасного суспільства, 15(-), 41-46. 

3. Майструк, Н. (2018) Зміна парадигм дослідження конфліктів у Другому модерні. Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного 

суспільства: методологія, теорія, методи», 41(-), 17-22. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-03. 

4. Майструк, Н. (2018) Ризики як чинники зростання недовіри у глобальну добу. Політичне життя, 1, 61-

66. https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.10 

5. Майструк, Н. (2018) Соціологія глобалізації. В: Соціологія. Терміни і поняття. Навчальний 

енциклопедичний словник-довідник. За ред.д.соц.н., проф. В. М. Пічі Львів: Новий Світ-2000, 486-488. 



33 
 

6. Майструк, Н. (2018) Соціологія ризику. В: Соціологія. Терміни і поняття. Навчальний енциклопедичний 

словник-довідник. За ред.д.соц.н., проф. В. М. Пічі Львів: Новий Світ-2000, 534-536. 

7. Майструк, Н. (2020) Ризик. В: Соціологія права: енциклопедичний словник. За ред. д.філос.н., проф. 

М. П. Требіна. Харків: Право, 759-760. 

8. Майструк, Н. (2020) Космополітизм. В: Соціологія права. Енциклопедичний словник. За ред. д. філос. 

н., проф. М. П. Требіна. Харків: Право, 469-471. 

9. Майструк, Н. (2016) Соціологія ризиків: історія та сучасні дослідження. В: Проблеми розвитку 

соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічної теорії та практиці. Київ: 

Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України, 94-96. 

10. Макеєв, С. (2022). Інституційні стани: норма, патологія, надзвичайність. Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг, 2, 29-39. https://doi.org/10.15407 /sociology 2022.02.022 

11. Степаненко, В. (2022) Суспільний досвід і смисли російсько-української війни: соціологічні 

інтерпретації. В: Українське суспільство в умовах війни. За ред. член-кор. НАН України д. філос. н. 

Є. Головахи, д. соц. н. С. Макеєва. Київ: Інститут соціології НАН України, 25-34. 

12. Головаха, Є., Дембицький, С., Макеєв, С. (2022) Вступ. Соціологія надзвичайності. В: Українське 

суспільство в умовах війни. За ред. член-кор. НАН України д. філос. н. Є. Головахи, д. соц. н. 

С. Макеєва. Київ: Інститут соціології НАН України, 15-24. 

13. Бауман, З. (2008) У пошуках центру, що тримає. В: Глобальні модерності. За ред. М. Фезерстоуна, 

С. Леша, Р. Робертсона: Київ, Ніка-центр, 201-221. 

14. Кононов, І. (2019) Ідеї Ульріха Бека: класичний контекст, сучасний дискурс, можливі синтези. Вісник 

ХНУ імені В. Н. Каразіна Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, 

теорія, методи», 43(-), 7-16. https://doi.org/10.265651 2227-6521-2019-43-01. 

15. Кононов, І. (2019) Ідеї Ульріха Бека в контексті сучасних методологічних пошуків у світовій 

соціології. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: 

методологія, теорія, методи», 42(-), 20-34. https://doi.org/10.265651 2227-6521-2019-42-01. 

16. Мартен, Д. (2005) Метаморфози світу: Соціологія глобалізації. Київ: КМ Академія. 

17. Bell, D. (2003) The National and the Sacred: Religion and the Origins of National Identity in the 18 Century 

France. Cambridge, London: Harvard Univ. Press. 

18. Bell, D. (2000) The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. Cambridge, London: 

Harvard Univ. Press. 

19. Inglehart, R. and Welzel, C. (2005) Modernization, Cultural Change and Democracy. N.Y., Cambridge: 

Cambridge Univ. Press. 

20. Bauman Z. (2000) Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press. 

21. Robinson, W. (2004) A Theory of Global Capitalism: Production, class and state in a transnational world. 

Baltimore. London: Johns Hopkins Univ. Press. 

22. Robinson, W. (2008). Latin America and Global Capitalism. A CRITICAL GLOBALIZATION 

PERSPECTIVE. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press. 

23. Beck, U. (1989) RISIKOGESELLSHAFT. AUF DEM WEG IN EINE ANDERE MODERNE. 

FRANFURT/M. 

24. Beck, U. (1997) WAS IS GLOBALISIERUNG? FRANFURT/M.: SUHRKAMPF. 

25. Beck, U. (2000) WORLD RISK SOCIETY. CAMBRIDGE: POLITY PRESS. 

26. Luhmann, N. (1991) Soziologie des Risikos. Berlin, N. Y.: Walter de Gruyter. 

27. Giddens, A. (1990) The Consequences of Modernity. Stanford, California: Stanford Univ. Press. 

 

  

https://doi.org/10.15407
https://doi.org/10.265651
https://doi.org/10.265651


34 
 

 

Розділ другий 

Мистецтвознавство, культурологія, філологія, історія 
 

Пеняк Павло Степанович 

Кандидат історичних наук 

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 

Національної академії наук України 

 

2.1. Пшеворські старожитності Закарпаття: стан дослідження 

 

Як відомо, пшеворська культура сформувалася на території 

центральної й південної Польщі в межиріччі Одера і Вісли. Свою назву 

вона отримала від могильника, що був розташований в с. Гаць поблизу м. 

Пшеворська в південній Польщі [1, с. 52 ]. Вона виникла в ІІ ст. до н.е. і 

проіснувала до ІV-V ст. н.е., коли їй на зміну прийшла празька 

культура [16, s. 57-59]. На території України пам'ятки пшеворської 

культури поширені в басейні Західного Бугу та Верхнього Подністров'я, 

На Закарпатті донедавна її артефакти були відомі лише за окремими 

могилами і знахідками зброї із поруйнованих поховань. З проведенням у 

регіоні широкомасштабних розкопок в 70-80-х роках ХХ ст. було відкрито 

ряд поселень та нові поховальні добре датовані пам‟ятки. 

На території краю речові й поховальні артефакти пшеворської 

культури стали відомі ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. У 1885 р. 

під час будівництва залізниці між Свалявою і Неліпиним земляними 

роботами були порушені поховання, що супроводжувалися залізною 

зброєю. Частину з них робітники пошкодили, а місце знахідки засипали. 

До колекції фундатора закарпатської археології Т. Легоцького потрапили 

кілька предметів: клинок залізного меча довжиною 18 см, шириною 5 см; 

пошкоджене руків'я меча довжиною 7 см; дерев'яна чи кістяна накладка 

руків‟я; 5 екземплярів вістря списів різної величини та ширини, три з яких 

мають зігнуті пера до втулки; уламок однолезового ножа; умбон діаметром 

18 см, висотою 17 см з чотирма отворами і цвяхами, що були вбиті в 

дерев'яний щит; вівчарські ножиці, залізна пластина, залізне кільце зі 

цвяхом, ймовірно, вушко від дерев'яного цеберка. До збірки Т. Легоцького 

потрапила ще й невелика ліпна посудинка висотою 10 см, товщина стінок 

0,5 см. Вона мала опуклі стінки та вінця, що були ввігнуті до 

середини [25, old.131-132; 19, s. 212-213].  

У 1890 р. в Арданові під городищем (місцева назва Богуслав) 

(сучасний Мукачівський район), в урочищах Рокутний і Терник, 

Т. Легоцький розкопав кілька таких могил, в яких знаходилися «кістяки» з 

сильно «зітлілими кістками». Біля них добре збереглась зброя: прямий 

двосічний меч, наконечники списів, кілька ножів і так званих «бородатих» 
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стріл з двома перами. Окрім зброї, тут було виявлено залізну пряжку, 

човноподібну фібулу, округлу пластину, умбон, три шпори [26, old. 45-47]. 

В іншому місці Т.Легоцький натрапив на довгі наконечники списів й 

широкі двосічні мечі, клинки окремих з яких були зігнуті і знаходилися 

разом зі спаленими кістками [25, old. 34 ]. 

 У 1890 р. в урочищі Рокутний селянин Іван Варга знайшов два 

мечі. Наступного року його односельчанин Василь Пекар натрапив на меч, 

зігнутий в три частини, довжиною 86 см, з якого на руків‟я припадало 

14,5 см. Меч, який знайшов у 1898 р. в урочищі Терник Іван Лакатош, теж 

був зігнутий в три частини. Його клинок посередині мав жолобок для 

стікання крові. Довжина меча 90 см, руків‟я – 19 см, ширина клинка – 4-

5 см. Т. Легоцький зауважив, що меч було виготовлено з якісного заліза, 

бо його поверхня не піддалася корозії [25, old. 52]. Факт виявлення 

згаданих предметів в одному місці і те, що мечі, наконечники списів були 

ритуально зігнуті вказує на їх належність до поховального інвентаря. 

Залізна зброя: меч, два вістря списів і два вістря стріл були виявлені 

в різний час в околицях с. Станово Мукачівського району [20, tabl. 25-28]. 

До цієї групи належить також двосічний залізний меч, знайдений в 1875 р. 

біля с. Смологовиця Мукачівського району [19, s. 24]. Всі ці речі завдяки 

наполегливості Т. Легоцького опинилися в його колекції. Публікуючи 

зібрані знахідки з порушених поховань Арданова, Неліпина, автор 

висловив власну думку щодо їх появи. Т. Легоцький вважав, що в могилах 

під Арданівським городищем та в Неліпино поховані слов'янські воїни, які 

наприкінці ІІ ст. н.е. перейшли Карпати в районі Верецького перевалу. У 

Латорицькій долині й околиці Арданівського городища вони зіткнулися з 

місцевим населенням і здобули перемогу [25, old. 32]. Порушені могили у 

супроводі залізної зброї Т. Легоцький пов'язував то з тілопальним, то з 

тілопокладальним ритуалом поховання. Насправді ж, усі поховання були 

тілопальними. 

У 1933 р. чеський академік Ян Ейснер у своїй монографії 

арданівські та неліпінські поховання відніс до вандальських 

пам'яток [19, s. 210]. Німецький вчений Болко Ріхтгоффен у спеціальній 

статті проаналізував закарпатські знахідки з Арданова, Неліпина, Станова, 

Смологовиці, зарахувавши їх до вандальських поховальних пам'яток з 

тілопальним ритуалом поховання [27, s. 127-145]. У 1909 р. вперше 

закарпатські тілопальні поховання із залізною зброєю з Арданова, 

Неліпина були визначені польським дослідником К.Гадачеком як 

пшеворські старожитності [17]. Цю думку в 60-х роках ХХ ст. підтримав 

М. Ю. Смішко і підкреслив, що згадані предмети озброєння та одягу, 

судячи з їх характеру, належать до пам'яток пшеворської культури і 

свідчать про появу їх носіїв на Закарпатті приблизно в ІІІ ст. н.е. [14, с. 6].  

Вагомий крок на шляху вивчення старожитностей носіїв 

пшеворської культури було зроблено в 60-80 рр. ХХ ст. у зв‟язку з 

проведенням охоронних розкопок на новобудовах Закарпаття. Тоді було 
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відкрито ряд поселень та нові поховальні пам'ятки. Тоді ще було досить 

важко визначити їх культурну й етнічну належність серед пам'яток 

римсько-провінційної культури. Так, усі нововідкриті пам'ятки І – ІV ст. 

н.е. пов‟язувалися з носіями культури карпатських курганів, в тому числі й 

виразні пшеворські, такі як: Арданово, Неліпино, Братово, Малі Селменці, 

Пацканьово та ін. Наприкінці 90-х років ХХ ст., оцінюючи результати 

досліджень, для вчених стала зрозумілою певна недоречність у 

трактуванні окремих старожитностей, яку необхідно було виправити. 

Картографування показало, що основні пам‟ятки (поселення й 

могильники) культури карпатських курганів були локалізовані на схід від 

річки Боржави в притиській рівнині. Стосовно старожитностей носіїв 

пшеворської культури, то вони займали переважно західну частину краю й 

прилягаючу до неї Східну Словаччину.  

Виділення пшеворських житлово-господарських комплексів з поміж 

синхронних споруд римсько-провінційної культури здійснювалося на 

основі характерної для пшеворської культури кераміки та інших 

матеріальних джерел. Звісно, що прибулий етнос старався пристосуватися 

до нових умов, не нехтуючи засвоєнням від місцевого населення надбань 

римсько-провінційної культури. Зі свого боку місцеве населення, 

опинившись під культурним впливом нових прибульців, не відкидало 

здобутків пшеворської культури. 

Житлове будівництво носіїв пшеворської культури включало як 

заглиблені, так й наземні споруди. Наземне житло, що було розкопано, 

наприклад, в Оросієві Берегівського району, мало прямокутну форму 

розміром 3,4 х 3,8 м, а біля стінок по периметру розташовувалося 

9 стовпових ямок [6, c. 350]. У Малих Селменцях (урочище Ковач Сене) 

Ужгородського району поряд з наземним житлом, в центрі якого 

розміщалося вогнище, розташовувалася будівля прямокутної форми (7,2 х 

3,0 м). Всередині котловану, біля стінок, знаходилося 6 стовпових 

ямок [2, c. 293-294]. Житло прямокутної форми розміром 4,0 х 5,4 м, 

глибиною 0,3 м, що мало на долівці вогнище і продуктову яму, було 

розкопано в Паладь Комарівцях Ужгородського району. Біля житла 

знаходилася господарська будівля площею 46,6 м² із заглибленою 

долівкою на 0,8 м. По периметру стінок було виявлено 8 стовпових ямок. 

Поруч було відкрито дві однотипні споруди, заглиблені в материк на 

0,57 м: перша розміром 3,0 х 4,9 м, друга – 3,0 х 5,1 м [10, c. 323]. У 

Баранинцях Ужгородського району між житлами й господарськими 

спорудами розміщалися круглі або овальні ями, які мали прямі стінки та 

рівне дно діаметром від 0,6 до 1,2 м, глибиною 0.6-0,9 м. У їх заповненні 

було зібрано фрагменти від ліпних горщиків та мисок, кружальних 

сіроглиняних мисок й кубків та кілька уламків римської червонолакової 

кераміки [10, c. 323]. На поселенні Холмок ІІ (Ужгородський район) була 

відкрита кругла в плані яма, яка мала розширене устя концентричними 

уступами (діаметр 2,1 м), прямі стінки та рівне дно (1 м у діаметрі), в якій 
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були знайдені фрагменти кераміки від горщиків, що характерні для 

пшеворської культури. 

На поселеннях у Батеві, Холмоку, Берегові було відкрито 

прямокутні печеподібні споруди (розмір 0,9х 1,1м чи 1,2 х 1,3 м) з 

долівками, заглибленими в материк на 0,2-0,4 м. Стінки були прямі, добре 

обпалені на 3-4 см, дно покрито деревним вугіллям, інколи траплялося 

плоске каміння. Ці специфічні споруди, ймовірно, використовувалися для 

випалювання деревного вугілля – головного компоненту сиродутного 

способу виробництва заліза.  

Місцеве й прийшле населення пшеворської культури (вандали-

гастінги), вірогідно, для обпалювання кераміки використовували 

гончарські печі (горни), що були виявлені в Ратівцях Ужгородського 

району (урочище Човкашмезев) і Берегові (урочище Кіральгід). У Ратівцях 

біля горна лежав круглий камінь з отвором посередині від важкого 

ножного гончарного круга [12, с. 340-341]. Заслуговують на увагу виявлені 

в Берегові гончарні майстерні, що розміщалися в напівземлянкових 

спорудах глибиною 0,7-0,9 м та загальною площею 27 і 39 м². У них 

знаходилися 4 гончарні горни, повернуті устям у середину споруд. Це 

були двохярусні горни з циліндричними топками та куполоподібними 

камерами [8, с.198-199]. 

Аналіз поховальних пам'яток носіїв пшеворської культури засвідчив 

виключно тілопальний ритуал поховання. У ньому, в залежності від 

поховальних споруд та розміщення останків кремації, виділяються кілька 

типів: ямковий, урново-ямковий, розсіяний. Ямковий тип найкраще був 

простежений на грунтових могильниках в Арданові та Неліпині (Свалява). 

Рештки тілоспалення небіжчика поміщали в ями разом із супровідними 

речами: навмисно пошкоджену зброю (зігнуті залізні мечі, вістря списів, 

ножі, щити), побутові речі (пряжки, ножиці), інколи посуд, 

прикраси [25, old. 131-132; 26, old. 45 - 47]. 

Урново-ямковий тип поховального ритуалу характеризується 

перебраними спаленими людськими кістками, які зсипали в горщики-урни 

або в ямки. Поруч знаходилася зброя, побутові речі, прикраси. Таке урнове 

поховання відкрито в Квасові Берегівського району, де воно перекривало 

горизонт середньої бронзи. Засвідчено розміщення поховання під 

курганним насипом (с. Братово Берегівського району) [5, c. 153-163]. 

Розсіяний тип поховального ритуалу під курганною площею 

засвідчено в Пацканьові Ужгородського району. Тут було зафіксовано 

велике кострище з розсіяними кальцинованими людськими кістками 

шаром товщиною 3-5 см. Серед людських кісток зустрічалися фрагменти 

від навмисно розбитих ліпних й гончарних сіроглиняних 

посудин [11, с. 17]. Згідно Т.Легоцького, із закладеного ним в центрі 

кургану розкопу походить залізна зброя. Розсіяний тип поховального 

ритуалу на майданчику, обнесеного ровом, було виявлено в Малих 

Селменцях на Ужгородщині. На площі 15,6 х 21,2 м було знайдено 
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людські кальциновані кістки та деревне вугілля товщиною 0,3 м. 

Зустрічалися фрагменти кераміки як ліпного, так і гончарного 

виробництва, що походили від навмисно розбитих посудин. Поховання 

супроводжували залізні й золоті підвіски-відерця, уламки від скляних 

кубків, одно- і двочленні фібули, пряслиця [7, c. 176-191]. На погляд 

дослідників, зміни, які відбулися у II-IV ст. н.е. у Верхньому Потиссі з 

ритуалом поховання носіїв пшеворської культури, торкнулися не лише 

новозаселених регіонів, але також й первісної пшеворської 

території [16, s. 204].  

Особливістю пшеворських поховальних пам'яток Закарпаття є те, 

що вони репрезентовані або окремими похованнями (Арданово, Неліпино, 

Квасово) або колективними похованнями (Братово, Малі Селменці, 

Пацканьово). Вони, на жаль, не стали артефактами, що відображають 

реальну історію заселення краю носіями пшеворської культури. У місцях 

виявлення поховальних пам‟яток поки що не було виявлено поселень 

синхронних поховальним пам'яткам. Очевидно, причина цього - це швидке 

просування окремих пшеворських груп населення в Притиську рівнину, 

ближче до римських провінцій Паннонії та Дакії. 

Покладання зброї в могилу - характерна риса військового прошарку 

носіїв пшеворської культури. Цей елемент поховального обряду виник у 

пшеворців у пізньолатенський час. Від кельтів вони перейняли обряд 

навмисного псування зброї перед покладанням у могилу [18, s. 19]. Як 

свідчать знахідки, насамперед псувалися мечі, вістря списів, ножі 

(Арданово, Неліпино, Братово). Носії пшеворської культури здійснювали 

не лише одиночні, але й колективні поховання. Так, наприклад, у Братові 

під курганом чітко виділялося п'ять поховань, чотири з яких чоловічі (два 

військових) і одне жіноче. По кілька тілоспалень (число їх встановити 

неможливо) було поховано в Пацканьові під курганним насипом та на 

майданчику, обнесеного ровом, у Малих Селменцях. До елементів 

поховального обряду належить також навмисне розбивання посудин, 

фрагменти яких зустрічаються у всіх типах поховань. 

Під впливом поховального обряду місцевих північно-фракійських 

племен носії пшеворської культури з плином часу змінили його. Так, 

наприклад, такий елемент як розсіювання залишків тілоспалення на 

поверхні землі та в ямках з'являється, на думку польського вченого 

К. Годловського, не лише на нових землях у пізньоримський час, але й на 

первісній пшеворській території [16, s. 204]. 

На поселеннях та могильниках краю зібрано небагатий, але 

виразний речовий матеріал (кераміка, вироби з металу), який не викликає 

сумніву щодо їх пшеворської культурної належності. Дослідники 

відзначають, що з появою нового населення в ІІ-ІІІ ст. н.е. з північного 

боку Карпат, з'являються керамічні вироби, які на території Верхнього 

Потисся до цього часу не зустрічалися. Йдеться насамперед про ліпний та 
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гончарний посуд, представлений двома періодами розвитку в ранній й 

пізній римський час. 

Переважаючий тип посуду – це круглобокі горщики з найбільшою 

випуклістю по середині тулуба. Вінця у них розхилені, плечики слабо 

виражені. Ширина горла помітно менша від найбільшої опуклості (Батево, 

Холмок, Тарнівці). Аналогії можна знайти в південно-східній Польщі. 

Інший тип невеликих горщиків має есоподібний профіль з виразно 

сформованими вінцями, виділеним гострим ребром або дещо 

заокругленим переломом плечиків і конічними стінками. Денце у них 

плоске, деколи виділене. Описані горщики були знайдені на поселеннях у 

Батеві та Холмоку ІІ. Малий горщик з Холмоку був висотою 12 см, з 

розвернутими стінками й широким устям (14 см), вузьким денцем (7,5 см у 

діаметрі). Плечики підняті, переломані, вінчики зігнуті до середини. 

Серед ліпних посудин з Батева, виготовлених з тіста з домішками 

шамоту і жорстви, вдалося реставрувати маленьку посудинку висотою 13 

см, з найбільшою випуклістю 17,5 см та діаметром денця 8 см. Горщик мав 

малий, ледь сформований вінчик й роздуті плечики, поверхня 

орнаментована нігтєвими защипами. Посуд з Батева й Холмоку має значну 

кількість аналогій на первісній пшеворській території у Верхньому 

Подністров‟ї та Західному Побужжі [4, таб. ХІХ: 12-14; таб. ХХХУ: 5]. 

Аналогічну посудинку Т. Легоцький зберіг із Неліпина-Сваляви, де вона 

супроводжувала поховання зі зброєю. Це був ліпний горщик висотою 10 

см, товщина стінок 0,5 см. У нього були випуклі стінки, а вінця ввігнуті до 

середини [25, old. 131-132 ]. 

Інколи носії пшеворської культури на первісній території для 

поховального обряду виготовляли спеціальний посуд. Наприклад, 

горщики-урни з кургану біля с. Братово Берегівського району. Ліпна урна 

№1 мала витягнутий тулуб з високо піднятими плечиками і плавно 

відігнутими вінцями, денце з невеликими закраїнами. На плечиках 

горизонтально прорисований орнамент з пальцевих вдавлин. Такі ж 

вдавлини розташовані на стінках у вигляді овалів. Висота горщика-урни 33 

см, діаметр вінець денця 15 см. Ліпна урна №2 була виготовлена з тіста з 

домішками шамоту та крупного піску. Тулуб витягнутий, у верхній 

частині випуклий. Вінця заокруглені, слабо відігнуті назовні. Висота урни 

36 см, діаметр вінець 23 см, денця 20 см.  

Інший тип кераміки – це кружальна. У ранньоримський час її було 

мало, а в пізньоримський вона переважає над ліпною. До гончарної 

ранньоримської кераміки належить сіроглиняна миска з Горян (передмістя 

Ужгорода). Вона мала напівсферичну форму з горизонтально виділеними 

вінцями та кільцеве денце. Її стінки були орнаментовані подвійними 

колами з нарізками, більшим та меншим. В Оросієві Берегівського району 

гончарну кераміку представляли фрагменти від сіроглиняних мисок, 

глечиків, піфосів-зерновиків.  
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На пшеворських поховальних пам'ятках Закарпаття найкраще 

збереглися вироби з чорного металу. Насамперед це стосується зброї та 

прикрас, які входили до одного з визначальних елементів поховального 

обряду. Скрупульозну роботу по складанню каталога пшеворських 

поховань зі зброєю, що були відкриті на Закарпатті, провів ужгородський 

дослідник Й.Кобаль [22, old. 115-151]. На основі аналізу писемних та 

речових матеріалів він нарахував 12 місць знахідок бойової та захисної 

зброї пшеворських воїнів-кіннотників (мечі, вістря списів, ножі, стріли, 

умбони, ручки від щитів, шолом, кольчуга з кілець, стремена, шпори). На 

основі багаточисленних аналогій він відніс названі знахідки до другої 

половини ІІ-ІV ст. н.е. [22, old.122]. 

Виходячи із сучасних даних, пам‟ятки носіїв пшеворської культури 

у Верхньому Потиссі поділяють на два хронологічні етапи: на 

ранньоримський (І-ІІ ст.н.е.) й пізньоримський час (ІІІ-ІV ст. н.е.). До 

пам'яток ранньоримського часу зараховано ті, які були пов‟язані з 

вторгненням пшеворських загонів у Верхнє Потисся. Час цього вторгнення 

дослідники визначають по-різному: одні відносять його до рубежу І-ІІ ст. 

н.е., інші – до ІІ ст., ще одні вважають, що вторгнення перетворилося в 

повільне заселення, яке тривало з ІІ до початку V ст. н.е. [15, s. 5-

43; 16; 21, s. 78 ]. 

Тілопальні могильники зі зброєю в Арданові, Сваляві (Нелiпино) 

львівський археолог М. Смішко відніс до другої половини ІІ ст. н.е. Що 

стосується тілопального могильника в Братові, то воно, ймовірно, було 

запущено в курганний насип іншої епохи, як це мало місце в Лесному у 

Східній Словаччині [24, s. 403-501]. Комплект зброї, прикрас, керамічних 

виробів послужив підставою ужгородському археологу В. Котигорошку 

для датування колективного поховання в Братові першою половиною 

ІІІ ст. н.е. [5, c. 153-163]. 

Колективне поховання з тілоспаленням, розкопане під курганом у 

1983 р. в Пацканьові Ужгородського району, рештки якого були розсіяні 

під насипом з кам'яною крепідою, датуючих речей, окрім кераміки, не 

дали [12, c. 340-341]. Слід згадати, що на вершині кургану під час 

розкопок було виявлено шурф 2 х 4 м. Очевидно, тут йдеться про курган, в 

якому, як згадує Т. Легоцький, йому пощастило знайти залізні стремено та 

вудила. Серед керамічних виробів виділяється кружальна миска з 

розширеними стінками та профільованими вінцями, прикрашена 

рослинним орнаментом. Увесь комплекс керамічних виробів, здобутий 

розкопками кургану в Пацканьові, аналогічний тому, який у Верхньому 

Потиссі побутував у ІІІ ст. н.е., що дає право датувати колективне 

тілопальне поховання з розсіяним типом цим же часом [11, c. 17-18]. 

Привертає увагу і колективне тілоспалення в Малих Селменцях 

Ужгородського району, що було здійснено поховальним обрядом з 

розсіяним типом на майданчику, обнесеного ровом. Комплекс 

супроджуючих речей складався з фрагментів кераміки, із залізних та 
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золотих підвісок-відерець, уламків скляних кубків, одно-і двочленних 

фібул. На їх основі В. Котигорошко датував «могильник-жертовник» 

кінцем ІІІ – початком ІV ст. н.е. [7, c. 176-191]. Дослідник трактував його 

як свого роду жертовник, на якому спалювали людей, принесених у 

жертву богам. Зовсім іншої думки відносно розсіяних тілоспалень 

К. Годловський, який вважав, що в ІV ст. цей поховальний ритуал 

поширився й на територію Польщі [16]. Що стосується культурної 

належності могильника в Малих Селменцях та кургану в Братові, то 

В. Котигорошко відніс їх носіям культури карпатських курганів. Цей 

висновок категорично відкинула київський археолог Ліна Вакуленко, 

присвятивши проблемі аргументовану статтю [3, с. 117-134]. Дослідниця 

не лише заперечила віднесення могильника в Малих Селменцях та кургану 

в Братові до культури карпатських курганів, але й запропонувала 

переглянути усталене трактування про зарахування курганного 

могильника в Ізі Хустського району до культури карпатських курганів 

типу прикарпатських артефактів. Тим самим, на її погляд, віднесення всіх 

могильників (курганних й грунтових) та поселень краю першої половини І 

тис. н.е. до пам'яток культури карпатських курганів слід переглянути.  

Розглянуті вище поховальні пам'ятки носіїв пшеворської культури 

вкладаються в хронологічні рамки ІІ-ІV ст. н.е. Східна Словаччина та 

Закарпаття в ІІ-ІІІ ст. н.е. представляли південну окраїну пшеворської 

культури. На південні схили Полонинських Карпат, ближче до кордонів 

римських провінцій Паннонії та Дакії, озброєні загони пшеворських 

дружин вклинюються в період її найвищого розвитку [13, c. 195-199]. Що 

стосується етнічної належності пшеворської культури, то в історичній 

науці виникли різнополярні судження. Німецький вчений Б.Ріхтгоффен, 

польський археолог К.Годловський вважали, що вона належала 

германському племені вандалів-астінгів [27; 16, s. 57-59]. Польські вчені 

Я. Костржевський і Е. Касевська пшеворську культуру вважали за 

слов'янську [23, s. 118-120; 21, s. 78]. Подальша генеза пшеворської 

культури в пізньоримський час проходила, ймовірно, на місцевому ґрунті 

під сильним впливом провінційної римської культури. На цей час у 

Східній Словаччині відбувається поява та розквіт пам'яток культури 

пряшівського типу, датованих ІІІ-V ст. н.е. Вони виявлені в середній течії 

р. Торисі, в Кошицькій окрузі, на cхіднословацькій рівнині та в долині 

р. Топлі. З цими старожитностями словацькі дослідники пов'язують 

просування ранньослов‟янських груп у Верхнє Потисся з сусідньої 

пшеворської культурної області [15, s. 5-58; 21, s. 78]. З появою наприкінці 

І ст. н.е. у Верхньому Потиссі пшеворських загонів, на думку 

Л. Вакуленко, слід пов'язувати падіння городища у Малій Копані 

Берегівського району. Цю тезу Л. Вакуленко підтверджує випадкова 

знахідка, що буда виявлена у 1930 році. Тоді під час оранки недалеко від 

городища, в урочищі Монастирище, було порушено поховання, у складі 

якого знаходилися уламки від товстостінної посудини, а також 
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пошкоджені вогнем та іржею залишки залізної кольчуги з кілець, два 

списи і уламок від третього, частина шолома, дві шпори та чотири 

бронзові кільця [22, old. 116]. Натомість, закарпатський дослідник 

В. Котигорошко вважав, що воно було зруйновано під ударами легіонерів 

Марка Ульпія Траяна внаслідок спеціальної експедиції, організованої 

римлянами під час дако-римських війн 105-106 рр. н.е.  

Польська дослідниця Елеонера Касевська висловила думку, що 

проникнення пшеворської культури на південь, яке почалося в ІІ ст. н.е., 

продовжувалося і до початку V ст. н.е. Про це свідчить подібний інвентар 

з пізньоримських поселень Східної Словаччини та пшеворських пам'яток 

південно-східної Польщі [21, s. 78]. І. П. Русанова, Д. Н. Козак вважали, 

що пшеворська культура в етнічному відношенні являла собою 

надзвичайно складне явище, бо включала різні компоненти: кельтські, 

германські, слов'янські, вияснення яких є справою не одного року 

дослідження [13, c. 195-199; 4, c. 69 ]. 

Згідно з етнонімічними даними, вандали на середній течії Одера та 

венеди на середній течії Вісли зберігали найтісніший зв‟язок з 

давньовенедським субстратом лужицької культури. Саме з цими двома 

етносами найдоцільніше співвідносити виділені доволі умовно два 

варіанти пшеворської культури – західний по Одеру та східний по Віслі. 

Група носіїв пшеворської культури, яка перейшла Схiдні Карпати і 

опинилася у Верхньому Потиссі, належала до східного варіанту венедської 

культури [9, c. 228]. Тут слід нагадати, що прадавній етнонім зберігся на 

території сучасної Польщі в іменах вандалів і венедів римської доби та в 

назві північно-західної групи слов'ян-венедів раннього середньовіччя. 

Римські автори І-ІІ ст. з ваганням відносилися щодо етнічної 

атрибуції венедів. Наприклад, Пліній відносив їх до сарматів. Дещо 

пізніше Таціт не наважився зарахувати повісленських венедів ні до складу 

германців, ні до сарматів. Ще через півстоліття Птоломей, відводячи 

венедам землі від Карпат до Балтійського моря, східніше Вісли, зараховує 

їх у географічному відношенні до європейської Сарматії, що за його 

уявленням із заходу обмежується Віслою та венедською (Гданською) 

затокою. Це майже збігається з розселенням слов‟ян за Йорданом: від 

витоків Вісли в Карпатах на північ, південніше яких він розміщував 

слов'ян-склавенів, а східніше – слов'ян-антів.  

Отже, виходячи з результатів нових досліджень прийнята сьогодні 

схема етнокультурного розвитку Закарпаття в першій половині І тис. н.е., 

згідно з якою всі пам‟ятки цього часу зараховувалися до культури 

карпатських курганів, вимагає перегляду. Вона базувалася на твердженні, 

що під час дакійської інвазії тут проживало північно-фракійське 

куштановицьке населення, а не змішане фрако-кельтське. Вже тепер 

можна аргументовано говорити про наявність у краї на рубежі і перших 

двох століттях н.е. змішаного кельто-дакійського населення, що добре 

підтверджується пам'ятками Східної Словаччини. У цьому регіоні був 
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виділений окремий кельто-дакійський горизонт, що охоплював період з 

кінця І ст. до н.е. – початок ІІ ст. н.е. [28, s. 841-874]. Л. Вакуленко, 

проаналізовавши весь наявний археологічний матеріал культури 

карпатських курганів по обидва боки Карпат, дійшла висновку, що ця 

культура не поширилася на Закарпатті, а найбільш виразні археологічні 

артефакти в пізньоримський час належали носіям пшеворської культури. 

Не знайшла свого підтвердження й інша думка В. Котигорошка, що 

культура карпатських курганів належала племені костобоків [3, с. 127]. На 

погляд Й. Кобаля, до культури карпатських курганів можна з 

припущенням зарахувати пам‟ятки, що розташовані на схід від річки 

Боржави, а на захід від неї, включаючи Східну Словаччину, старожитності 

носіїв пшеворської культури [22, old. 122].  

На завершення підкреслимо, що вивчення пшеворської культури 

має бути продовжено за участі та співпраці вчених-археологів України, 

Словаччини, Польщі та інших суміжних країн. Особливо важливою є 

вирішення проблеми подальшої долі носіїв пшеворської культури після 

приходу давніх слов'ян у Верхнє Потисся.  
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2.2. Лексико-стилістичні особливості  

перекладу книги І. Абеді «Лола шукає подругу» 

 

Вступ. Як відомо, дитяча література має численні специфічні риси, 

що виділяють її з-поміж інших літературних підсистем, вона виступає 

цінним та ефективним інструментом виховання та навчання дитини,сприяє 

засвоєнню мови, прищеплює літературний смак та розвиває мовне 

відчуття, дарує естетичне задоволення.  

Недоречно говорити, що дитяча література раніше була кращою чи 

мала більш моралізаторський характер. Варто усвідомити, що зараз вона 

трішки інша, є важливим фактором на шляху розвитку дитини: 

фізіологічного, морального, естетичного, інтелектуального. Художнє 

слово збагачує дитину досвідом, сприяє вихованню естетичних смаків, а в 

старшому віці – формуванню високих духовних цінностей. З впевненістю 

можна сказати, що через літературу, через рідне слово дитина духовно 

поєднується з своїм народом, знайомиться з історією, культурою своєї 

землі, вчиться розуміти такі поняття як Добро, Красу, Любов. 

Усе це зумовлює необхідність особливо дбайливого ставлення до 

перекладу творів, призначених для дітей. 

Хоч багато відомих дитячих письменників та перекладачів 

приділяли увагу питанням дитячої літератури та її перекладу, зокрема, 

З. Шавіт (Ізраїль), Г. Клінберг, Л.-К. Персон (Швеція), Т. Пууртінен 

(Фінляндія), Е. О‟Салліван (Ірландія), К. Райс (Німеччина), Р. Ойттінен 

(Фінляндія), все ж спостерігається недостатня увага достилістичних 
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проблем перекладу сучасної німецької дитячої літератури українською 

мовою. 

Оскільки розуміння тексту перекладачем передбачає і виявлення 

конструктивних його елементів та взаємозв‟язків між ними, а також 

вивчення його ідейно-художньої своєрідності, що здійснюється через 

стилістичний аналіз тексту. Таким чином, в процесі перекладу 

стилістичний аналіз вихідного тексту стає важливим етапом роботи 

перекладача над конкретним твором і необхідною умовою його розуміння. 

Метою цього дослідження є виявити лексико-стилістичні 

характеристики перекладу дитячої книги «Лола шукає подругу» (автор – 

Ізабель Абеді) в німецько-українському перекладі Світлани Колесник.  

На нашу думку, саме лексико-стилістичний аналіз дає змогу 

побачити залежність стилю аналізованого тексту від удалого добору 

лексичних одиниць, зосереджує увагу на значенні кожного слова в тексті, 

взаємозумовленості одиниць лексичного й стилістичного рівнів. 

Методика аналізу. Переклад дитячої літератури орієнтований на 

реципієнта. Тому неабияк важливо, щоб текст перекладу було виконано на 

високому рівні, щоб в процесі читання у дітей не виникало багато запитань 

щодо певних моментів, які були не надто добре відтворені.  

Безумовно, неможна повністю відкидати вихідне джерело (текст 

оригіналу) та вихідну культуру, оскільки такі дії призводять не до 

перекладу, а до адаптації – переказу, обробки тощо. Вважаємо, що 

переклад дитячої книги повинен доносити до свого читача відчуття 

чужоземної культури, виконувати не тільки розважальні, а й дидактичні 

функції. Така книга буде доступна для розуміння за умови врахування 

специфіки цільової аудиторії. 

Тому в ході дослідження було визначено наступну послідовність 

етапів лексико-стилістичного аналізу: 

1) інтуїтивного (визначення стилю, типу мовлення на основі знань 

про ознаки цих понять); 

2) асоціативного (здійснення зв‟язків між стилістичними й 

лексичними поняттями); 

3) цілісно-компонентного (аналіз впливу лексичних одиниць на 

стильові риси або впливу стилю на вибір лексичних одиниць); 

4) підсумково-корекційного (оцінка відповідності чи 

невідповідності лексичних одиниць стилю). 

З ціллю реалізації лексико-стилістичного аналізу як процесу 

когнітивні дії спрямовувалися на з‟ясування ознак стилю, типу мовлення, 

сприйняття й усвідомлення теми, головної думки, визначення засобів 

зв‟язку в аналізованому тексті. 

Основна частина. Наш аналіз було зосереджено на пошуках 

найпростіших тропів, таких як метафори,гіперболи, порівняння та епітетів. 

Розгляньмо особливості їхнього перекладу. 
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1) Метафора (відбувається навмисне вживання слів у їхньому 

непрямому значенні). Приклади: 

а) Wir beten und mir wird leicht ums Herz [2, c. 78]. – Я молюся, і на 

душі мені легшає[1, c. 76]. 

У цьому випадку можна було б вдатись до буквального перекладу «і 

на серці мені легшає». Та ми вважаємо, що вжите слово «душа» більш 

абстрактне і цілком годиться, щоб описати відчуття, які з‟являються після 

молитви. 

б) … und hatte vor lauter Aufregung heiße Ohren [2, c. 106]. – … і від 

хвилювання у мене аж горіли вуха [1, c. 108]. 

Це – приклад стертої метафори. Такі метафори вже втратили свою 

образність. У цьому прикладі спостерігаємо застосування перекладачем 

точного перекладу вихідної метафори засобами перекладної мови, що 

відповідає вимогам до створення еквівалентного й адекватного перекладу. 

в) In meinem Kopf ratterte etwas [2, c. 156]. –У мене в голові 

заварилася саламаха [1, c. 158]. 

Знову це приклад індивідуально-авторської образної метафори,яка 

цілком влучно передала стан дівчинки. Пряме значення слова «rattern» –

гуркотіти, тріщати. Вираз «голова тріщить»описує сильний головний біль. 

В українському варіанті перекладач доцільно передає стан розгубленості і 

нерозуміння, коли Лола намагається скласти всі факти докупи, щоб 

прояснити ситуацію. Як видно з наведеного прикладу, перекладач через 

відсутність у мові перекладу влучного еквіваленту ужив метафору. Зміст 

тексту залишився без змін і авторська інтенція збереглась, отже, переклад 

можна вважати еквівалентним і адекватним. 

Можемо зробити висновок,що найчастотнішим способом перекладу 

метафор є точний переклад. Синонімічний і описовий способи, а також 

опущення використовуються перекладачем значно рідше. 

2) Гіпербола (надмірне перебільшення дійсних фактів). Приклади: 

а) So ungefähr zwei oder fünfeinhalb Millionen pro Lied [2, c. 12]. –

Мільйончиків так два-три за пісню[1, c. 8]. 

Всім зрозуміло,що 9-річна дівчинка,не може бути настільки 

відомою,що одна пісня коштуватиме декілька мільйонів. В цьому 

випадку,гіпербола звучить навіть трохи саркастично. Але ми 

усвідомлюємо, що це все мрії. А фантазія у дітей неосяжна.  

б)…er kann so viele Erdbeeren essen… [2, c. 18]. – ...він може їсти 

полуницю хоч відрами...[1, c. 14]. 

В цьому прикладі гіпербола виконує функцію переоцінення 

людських можливостей:нікому не під силу їсти полуницю відрами. За 

змістом цілком логічно було перебільшити, адже дівчинка хотіла 

пояснити, що у мами алергія на ягоди, в той час батько може їсти їх без 

проблем.  

в) Ich nickte so heftig, dass mir fast der Kopf abfiel [2, c. 83]. – Я 

закивала щосили, мало голова не відірвалась[1, c. 82]. 
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Перекладач хотіла передати колосальне бажання Лоли сидіти з 

кимось за партою, її намагання підтвердити вчителю, що вона в жодному 

випадку не проти,щоб Федерика відсіла від Анни-Лізи до неї. Тому 

кивання – невербальназгода. Зрозуміло,що від ньогоголова ні в якому разі 

не відірветься.  

г) Alles muss man dreimal sagen [2, c. 134]. – Доводиться 

повторювати сто разів [1, c. 136]. 

Тут гіпербола передає прояв роздратування і обурення. За словами 

дівчинки, дорослі бувають інколи такі нестерпні та зайняті,що не 

звертають уваги на те,що кажуть діти:що ж залишається робити, тільки 

пояснювати декілька разів? Перекладач додав експресивності:втексті 

оригіналу всього тричі, у перекладі –аж сто разів. 

Гіпербола часто поєднується з іншими стилістичними засобами, 

додаючи їм відповідного забарвлення: гіперболічні порівняння та 

метафори.  

Як гіпербола, так і порівняння дозволяють в повному обсязі 

емоційно виразити сам зміст розповіді. 

3) Порівняння (зіставлення двох схожих у якійсь характеристиці 

предметів або явищ). Приклади: 

а) …und meine Knie fühlten sich auf einmal ein bisschen an, als wären 

sie aus warmer Butter [2, c. 24]. –…у мене трохи підломлювались ноги, ніби 

вони були зроблені з вершкового масла і почали танути [1, c. 20]. 

Це просте порівняння,перекладене розширенням вихідного 

значення. Перекладач вдалась майже до буквального перекладу,описуючи 

невагомий стан дівчинки,її хвилювання першого дня в новій школі. 

б) Das war fast so schrecklich wie ein echter Frosch und viel, viel 

schrecklicher als der Geruch nach Fisch [2, c. 34]. – Вона така ж огидна,як і 

справжня, і набагато гірша, ніж запах риби[1, c. 29]. 

В цьому прикладі вжито поширене порівняння, коли предмет чи 

явище зіставляються з кількома ознаками одночасно.  

в) Sein Gesicht war dunkelrot [2, c. 153]. – Він почервонів, як 

рак… [1, c. 156]. 

Тут застосоване фразеологічне порівняння. Червоний як рак – так 

кажуть про тих, хто почервонів від сильного хвилювання, збентеження. В 

книжці описується момент, коли вчитель почервонів більш від злості,аніж 

від зніяковіння. 

г )Du wars tja weiß wie die Wand... [2, c. 162]. – …ти була біла мов 

крейда[1, c. 164]. 

Це – просте порівняння. Антонімом до «почервоніти, як рак» є 

«бути білим, мов стіна». Перекладач замість дослівного перекладу, 

використав слово «крейда», мабуть, за ознаками кольору.  

4) Образністьта поетичність досягається й завдяки вживанню таких 

художніх засобів як епітетів, за допомогою яких надається емоційна 

характеристика. Приклади: 
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а) Sie war ein sehr, sehr kleines und sehr, sehr dünnes Mädchen...[2, c. 

27]. – Сама вона була маленька й миршавенька...[1, c. 23]. 

Як бачимо, в прикладі вживається епітет, який характеризує певну 

особу безпосередньо або акцентує увагу на певній особливості людини 

через надання образної ознаки частині людського тіла. Перекладач 

застосувала явище синонімії, замінивши лексему «худа» на 

«миршавенька».  

б) Ein richtiges Mondgesicht, mit einer dicken Knubbelnase und lieben, 

lustigen Augen [2, c. 40]. – А,між іншим,обличчя в дідуся не маленьке,зате 

кругле,рожеве,з м’ясистим носом і хитрими бісиками в очах[1, c. 36]. 

Перекладач вдався до описового перекладу. Він взяв ознаки 

«місяця» (Mondgesicht),передав розмір та форму обличчя антонімічним 

епітетом «не маленьке,зате кругле, рожеве». Епітети, виражені 

прикметниками з означуваним словом, можуть бути поєднані в складному 

епітетному образі як неоднорідні означення; таке сполучення епітетів 

перекладач використовує для створення реалістичнішого, «об‟ємнішого» 

образу. 

в) Das war entsetzlich langweilig! [2, c. 75]. –Нудота 

смертельна! [1, c. 73]. 

Щоб не перекладати дослівно «жахливо нудно»,тут ми 

спостерігаємо заміну прислівника іменником. Слово «смертельний» вжито 

перекладачем для створення глибшого, експресивнішого образу. 

Художня, естетична функції епітета передбачають вплив мовних 

образів на емоції реципієнта. Відсутність у мові перекладу структурних 

аналогів змушують перекладача здійснювати цілу низку перетворень 

формального плану. Перед ним постає складне завдання: донести до 

читача авторський стиль, зберігши при цьому, незважаючи на всі неминучі 

модифікації компресивів, адекватний художній образ, його оригінальну 

цілісність та самобутність. 

Розгляньмо ще структурно-синтаксичні особливості перекладу 

цього роману. Адже як відомо, процес перекладу інтенсифікується з 

урахуванням цільової, в нашому випадку, дитячої аудиторії. Перекладачі 

дитячої літератури такожмають можливості видозмінювати 

текст:розширювати чи скорочувати його. 

Так аналіз «Лола шукає подругу» на структурному рівні дав змогу 

виділити такі особливості, як членування та трансформація речення. Про 

це яскраво свідчить приклад: «Da hat der Kunde meiner Oma einen Vogel 

gezeigt und ist aus dem Laden gegangen. Meine Oma war sauer. Aber ich 

glaube, ich wäre auch rausgegangen. Ehrlich gesagt fand ich ihr Benehmen 

auch sehr ungezogen. Papai sagt immer „Kunde ist König“, und mit den 

Königen darf man doch so nicht sprechen, oder?» [2, c. 23-24]. 

Перекладач подалацей уривок у такому вигляді:«Тут покупцеві 

урвався терпець, і він сказав, що у бабусі в самої немає здорового глузду 

ані на макове зернятко, й пішов, грюкнувши дверима. Бабуся дуже 
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засмутилася. Але мені здається, що покупець мав слушність. Бабуся сама 

винна, адже вона поводилася дуже невиховано»[1, c. 19-20]. 

Перекладач використовує метод опущення. «Kunde ist König» 

звучить українською дослівно «клієнт – король», що можна 

інтерпретувати як «клієнт завжди правий». Як бачимо, останнє речення 

залишилось взагалі неперекладеним.  

Наступний приклад трансформації є: «Ich hasse Fisch. Nicht im 

Aquarium oder im Meer. Solche Fische finde ich toll. Ich hasse nur Fisch als 

Essen. Aber da hasse ich ihn sehr, sehr, sehr» [2, c. 27]. 

Переклад звучить так: «Ненавиджу рибу. Ні, не ту, що в акваріумі, в 

річці чи в морі. Там рибки просто чудові. Ненавиджу смак риби. І її 

запах» [1, c. 23]. 

Перекладач додала ще одну обставину «в річці», в оригіналі 

зустрічались тільки слова «акваріум» та «море», своєрідне розширення. 

Використано зменшувально-пестливе слово «рибки».  

Наступний приклад: «Ich wette, sie kann es gar nicht mehr abwarten, 

zum Arzt gehen» [2, c. 60]. – «Б’ємося об заклад, вона чекає не дочекається, 

коли ж можна буде сходити до лікаря?» [1, c. 60]. 

Як ми бачимо, фразу «siekannesgarnichtmehrabwarten» іронічно 

передано словосполученням «чекати не дочекатись». До того ж, 

стверджувальне речення оригіналу в перекладі перероблене на питальне. 

У наступному прикладі знову бачимо застосування прийому 

опущення: «Mama grunzte etwas Unfreundliches. Das, was Oma gesagt hatte, 

war natürlich ironisch. Erwachsene reden oft ironisch. Opa hat mir das 

irgendwann erklärt» [2, c. 63]. – «Мама буркнула щось у відповідь. 

Зрозуміло, бабусині слова були іронічними. Дідусь якось мені це 

пояснив» [1c. 61]. 

Словосполучення «grunzte etwas Unfreundliches» дослівно означає 

«незадоволено пробурчати щось собі під ніс», перекладач випустила слово 

«Unfreundliches», проте додав «у відповідь»,а речення «Erwachsene reden 

oft ironisch»,тобто «Дорослі завжди говорять з іронією»взагалі не 

переклала.  

Цікава трансформація простежується в наступному прикладі: «Dafür 

war es leider zu spät. Tante Lisbeth hatte Polly Pocket runtergeschluckt. 

Inzwischen wisst ihr ja, wie das mit kleinen Tanten so ist. Und im Gegensatz 

zum Kaugummi kam Polly Pocket nicht wieder aus. Da konnte Oma meine 

Tante noch so sehr auf den Kopf stellen» [2, c. 76].  

У перекладі цей уривок є таким: «Пізно. Знаєте, як це буває з 

маленькими тітоньками? Раз – і проковтнула. Бабуся навіть перевертала 

Лізбет догори ногами, але й це не зарадило» [1, c. 74]. 

Речення «Dafür war es leider zu spät» перекладено одним словом 

«пізно». Далі речення було поміняно місцями і перероблено на питальне. 

«Tante Lisbeth hatte Polly Pocket runter geschluckt» перекладено «Раз – і 
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проковтнула». А речення «Und im Gegensatz zum Kaugummi kam Polly 

Pocket nicht wieder aus» в перекладі взагалі відсутнє. 

Використання методу розширення спостерігається в такому 

прикладі: ««Du kriegst bestimmt auch noch Post“, sagte Mama, als wir an 

diesem Nachmittag zusammen ins Restaurant fuhren» [2, c. 97]. 

У перекладі читаємо: «– Ти теж отримаєш, – утішила мене 

мама,коли ввечері ми пішли до ресторану. – Треба просто 

почекати» [1, c. 74]. Як бачимо,останнє речення було додано.  

Існують ще два методи: метод відповідності словам або «очуження» 

(орієнтований на мову оригіналу) та метод вільного перекладу,адаптація 

або «одомашнення» (орієнтований на мову перекладу). 

Розгляньмо приклад адаптації: „Oder ich hätte ein Problem mit dem 

Buchstaben F. F wie Fisch. F wіe Frosch. F… wie Flora Flo! Oje!“ [2, c. 33]. – 

«А може,у мене проблема з літерою «Ж»? «Ж» – жаба. «Ж» –жарт. Ж-

ж-жах!» [1, c. 29]. Як бачимо, в тексті оригіналу за основу взято слова, що 

починаються на літеру «F», тоді як в тексті перекладу – це літера «Ж». 

Таким чином, дотримання «букви оригіналу» не є основним 

завданням при перекладі дитячої літератури, і саме тому адаптація 

повинна тут мати місце. Головне для перекладача дитячої літератури 

донести до читача перекладу ті ж почуття, які викликає оригінальний текст 

у свого читача. Не слід остерігатися незнайомих для дитини образів під 

час перекладу, адже дитяча фантазія допоможе дитині ще яскравіше 

сприйняти текст та допоможе познайомитися з іншою культурою. 

Висновки: 

1. З‟ясовано, що найбільш характерними стилістичними одиницями, 

що перекладалися, є метафора та епітет. В деяких випадках метафоричні 

функції епітету в українській та німецькій мовах не співпадають, і це 

вимагає вживання образної заміни. 

2. Особливу проблему під час перекладу створюють метафоричні 

одиниці, принцип побудови яких відрізняється в обох мовах. У таких 

випадках замість вихідної метафори в тексті перекладу може з‟явитися 

порівняння, метафоричний епітет або інший троп. 

3. Зробивши порівняльний аналіз текстів оригіналу та 

перекладу,було встановлено, якіприйоми найчастіше використовує 

перекладач. У процесі перекладу лексичних елементів перекладні 

відповідники можуть утворюватися за рахунок не тільки звуження 

значення одиниці мови оригіналу, а і його розширення. 

4. В порівнянні з оригіналом, в деяких моментах, було випущено 

невеличкі сегменти, здебільшого експресивного характеру, спрямовані на 

те, щоб зацікавити читача певними художніми деталями.Це полегшує 

завдання встановлення прагматичного зв‟язку між текстом та реципієнтом. 
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2.3. Інституціональна історія та особливості української ідентичності 

як фактор формування сучасної парадигми розвитку суспільства: 

теоретико-методологічний, міжкультурно-регіональний і практичний 

дискурси сучасної дипломатичної системи та  

моделі дипломатії України 

 

У глобалізованому і кроскультуральному соціумі ХХІ століття 

з‟являються нові наукові проблеми, а науковці, відповідно – пропонують 

свої інноваційні підходи для їх інституціонально-системного аналізу, 

обґрунтування, розв‟язання і вирішення. Наукове обґрунтування і 

концептуалізація таких соціальних регуляторів сучасного світоустрою, як 

право, дипломатія, політика – це новий перспективний напрям досліджень 

у сфері інституціональної історії, міжнародних відносин, публічного 

управління та адміністрування, міжкультурної комунікації, юриспруденції, 

філософії зовнішньої політики та дипломатії, міжнародного права в 

умовах поліцентричного світоустрою ХХІ століття [1, с. 32-37]. 

Метою даного дослідження є репрезентація концепту 

«ідентичність» та особливостей української ідентичності як фактору 

формування сучасної парадигми розвитку суспільства через інструменти 

дипломатії, права, дипломатичного протоколу, переговорів і 

міжкультурної комунікації в умовах мондіалізованого світоустрою, а 

також характеристика співставності та компаративного аналізу 

особливостей елементів національного і міжнародного етикету, 

церемоніалу та дипломатичного протоколу в політико-дипломатичних 

практиках, дипломатичних системах і моделях дипломатії сьогодення [2]. 

Новим теоретико-методологічним підходом української науки і 

наукової дипломатії – є дослідження української ідентичності у 

взаємообумовленості усіх її складників – національного, етнічного, 

політико-дипломатичного, міжкультурного, а також ідентичності держави 

та країни. Аналіз історико-культурних засад становлення української нації 

досліджується у взаємозв‟язку із сучасними завданнями розбудови 

незалежної Української Держави. Важливим аспектом дослідження є 

висвітлення теоретико-методологічних проблем осмислення феномену 

етносу й нації, чинників і механізмів етногенезу та націєгенезу в 

історичній ретроспективі, сьогоденні та перспективі. 

Ідентичність нації – її цивілізаційний бренд, соціокультурна ніша 

країни, визначальна засада зовнішньої та внутрішньої політики держави. 
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Основою існування будь-якої цивілізаційної системи є її 

самоідентифікація, оскільки самоідентифікаційний принцип має 

властивість діахронного (від покоління до покоління) соціально-

культурного відтворення, тобто в підсумку відтворення базових цінностей 

і стійких навичок людей, визначених традицією культурного розвитку, 

соціальними та духовними константами [3, с. 109-113]. 

У зв‟язку із глобалізацією, як визначальним процесом розвитку 

сучасної цивілізації та всіх регіонів світу, виникає гостра проблема 

національної ідентичності. Бо якщо процеси національного будівництва, 

етнічного відродження детермінують формування культурного 

багатоманіття, що не вкладається в конкретні загальноцивілізаційні форми 

– та одні й ті самі ідентифікаційні виміри, то глобалізація визначає 

необхідність уніфікованих, ідентифікаційних практик. 

Глобалізація – це об‟єктивний процес, що ставить перед сучасними 

міжнародно-політичними регіонами і культурами проблему можливості 

існування унікальних національних ареалів на карті сучасного світу на 

шляхах його об‟єднання в єдиний інституціональний, політико-

дипломатичний, економічний і культурний організм. Очевидно, що 

процеси світової інтеграції не мають перекреслювати історично 

усталеного факту диференціації національних культур, які формувалися 

впродовж сторіч в окремих державах, створивши систему культурних 

надбань і цінностей, модель культурної дипломатії, без урахування яких 

неможливо уявити цілісності світу як такого культурного простору, у 

якому завжди залишається місце для «іншого». В умовах 

інституціонального розвитку дипломатичної системи та моделі дипломатії 

України в умовах глобалізації ХХІ століття актуалізувалося питання 

міжкультурної політики та міжкультурної комунікації [4, с. 174-184]. 

Для України гострота проблеми національної ідентичності 

детермінується поліетнічністю її населення. Зважаючи на те, що за даними 

Всеукраїнського перепису населення на території України проживають 

представники понад 130 національностей та народностей і кожен із цих 

представників вважає той чи інший регіон нашої країни своєю 

Батьківщиною, очевидно, що українське суспільство є мультикультурним 

зі складною структурою ідентифікацій, які не завжди мають спільні 

національні засади. 

Більшість населення представлена українцями, решта – росіянами, 

угорцями, білорусами, румунами та представниками інших національних 

меншин. Довготривалість їх спільного компактного проживання в регіонах 

України, з одного боку, сприяла формуванню етнічної толерантності, але з 

іншого – спричинила проблему регіональної культурно-історичної 

різнорідності, що найбільше виявляється в особливостях геополітичних, 

політико-дипломатичних, етнокультурних і релігійних орієнтацій. В 

умовах політичних і соціально-економічних трансформацій 

різноспрямована соціально-економічна, культурно-мовна, суспільно-
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політична орієнтація може спричинити активізацію сепаратистських 

тенденцій із перспективою їх переростання в міжетнічні конфлікти.  

Уперше проблема національної ідентичності стає об‟єктом 

наукового дискурсу ще в XIX сторіччі. Це було пов‟язано з бурхливими 

процесами, що переживала Європа та Південна Америка, де виникали та 

ширилися рухи за звільнення від колоніальної залежності і з‟являлися 

національні держави. Із середини 70-х років XX сторіччя концепція 

національної (та тісно з нею пов‟язаної етнічної) ідентичності стала 

набувати все більшої ваги як відповідь на геополітичну ситуацію 

постколоніального світу, що постійно змінюється, та політичну 

активізацію етнічних рухів у промислово розвинених державах. 

З іншого боку, проблема ідентичності стала предметом 

теоретичного дискурсу в межах критики уявлень традиційної метафізики і 

соціальної філософії про те, що все ідентичне самому собі. Цей контекст 

аналізу ідентичності постав як проблема її криз, що аналізуються як 

необхідний етап розвитку і людини, і кожного соціального інституту. Якби 

не було криз ідентичності, то не було б ні особистісного поступу індивідів, 

ні поступу спільнот, ні поступу суспільства в цілому, який є подоланням 

старої ідентичності та набуттям нової. Кожна криза – це вичерпування 

потенцій розвитку попередньої якості та пошук і перехід до нової, 

розвиненішої та досконалішої. 

Концепт «ідентичність», по суті, стає значною філософською, 

політико-правовою та науковою проблемою тільки у ХХ сторіччі. Існує 

думка, що науковий і технічний прогрес узагалі знімають проблему 

національної ідентичності. Як зауважив Френсіс Фукуяма, усі держави, що 

зазнали економічної модернізації мають бути дуже схожими одна на одну; 

у них має існувати національне єднання на базі централізованої держави, 

вони урбанізуються, замінюють традиційні форми організації суспільства 

на кшталт племені, секти та клану економічними раціональними формами, 

заснованими на функції та ефективності, й забезпечують своїм громадянам 

універсальну освіту [5]. 

Проблема ідентичності для багатьох держав, у тому числі й для 

України, має ще один вимір – посткомуністичний, теоретико-

методологічний. У марксистсько-ленінському суспільствознавстві 

ідентичність людини жорстко детермінувалася його класовою 

приналежністю, її об‟єктивними характеристиками та не потребувала її 

свідомого самовизначення.  

На противагу цьому для багатьох дослідників поняття ідентичності 

стало універсальною пояснювальною парадигмою всіх сучасних 

суспільних явищ і процесів, що замінила класовий підхід радянського 

суспільствознавства. 

Як слушно зауважила Лариса Нагорна, це запозичене з психології 

поняття – ідентичність, стало в суспільній думці другої половини 

ХХ сторіччя універсальним інструментом аналізу свідомісних 
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конструктів [6, с. 47-54]. Тому з цього погляду є потреба визначити 

епістемологічні межі та можливості ідентифікаційного підходу, що має 

особливу актуальність для «розколотих» суспільств яким є, на жаль, і 

Україна. Бо і тут проблема ідентичності стала найзначнішим 

обґрунтуванням пріоритетності тих або інших суспільних цінностей 

(зазвичай альтернативних), як і протилежних стратегій суспільно-

політичного та економічного розвитку держави. 

Особливості сучасного етапу формування національної ідентичності 

в Україні визначаються, з одного боку, потребою реалізації ідеї нації на 

основі цінностей українства, з іншого – необхідністю реалізації соціально-

економічних інтересів громадян безвідносно до їх станової, етнічної, 

релігійної, соціокультурної та політичної визначеності.  

Як бачимо, є достатня кількість причин ще раз проаналізувати 

феномен національної ідентичності, його співвідношення з ідентичністю 

етнічною, виокремити чинники та механізми її формування, дослідити 

стан, проблеми та перспективи формування національної та етнічної 

ідентичності в Україні, її ідентичності як країни та держави в умова 

глибоких суспільних трансформацій сьогодення. 

Потребує свого подальшого осмислення і концепт «нація» як 

визначальна детермінанта ідентифікаційного дискурсу. Адже те або інше 

розуміння національної та етнічної ідентичності, ідентичності країни та її 

діаспори залежить від поняття нації. Ще Михайло Грушевський зазначав 

важливість дослідження тих спільнот, які в історичній ретроспекції 

забезпечували ідентичність і життєдіяльність народів. На його думку, в 

історіософії «...головна увага повинна бути перенесена з історії держави на 

історію народу, суспільності. Політичне, державне життя, розуміється, 

чинник важливий, але поряд нього існують інші чинники – економічний, 

культурний, що мають часом менше, часом більше значення від 

політичного, але в кожнім разі не повинні лишатись у тіні поза 

ним» [6, c. 47-54].  

Тому можна стверджувати, що формування національної 

ідентичності – це процес самовизначення людини і в реальних, і в 

символічних конструктах публічного, етнічного та національного 

простору. Очевидно, що зазначена обставина потребує теоретичного 

опосередкування феномену нації. Історично перші нації, що виникли у 

середньовічній Європі, формувалися на основі земляцтв і саме їх поняття 

визначало це явище. До XІХ сторіччя воно набуло сенсу, близького до 

сучасного. Нація почала трактуватися, як альтернатива феодально-

династичній і племінній роз‟єднаності [1, с. 32-37]. 

Відтоді найважливішими критеріями національної єдності стають 

культурна, правова й економічна спільність. У межах націй поєднуються 

різні етнічні компоненти. Так було навіть у Німеччині, де племінні 

спільності, що увійшли до складу німецького народу, етнічно близькі, але 

усе-таки своєрідні. Щодо класичної держави-нації – Франції, то в її 
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кордонах складається спільність із різнорідних етнічних компонентів, крім 

так званої північно-французької та південнофранцузької (лангедокської) 

народностей – басків, каталонців, бретонців, ельзаських німців – у її 

структурі представлені вихідці з інших країн, у тому числі – і з 

мусульманських та африканських. Також збірними, поліетнічними є 

спільності італійців, іспанців, британців та ін. 

Узагалі, однієї загальновизнаної й однозначної дефініції нації не 

існує. Причина цього – багатогранність функцій, пов‟язаних з цим 

феноменом, які нормують і легітимізують майже всі прояви суспільного 

буття людини (індивідуума). Крім того, труднощі категоріального 

визначення (категорійно-понятійний апарат) феномену нації, на погляд 

дослідників цього концепту, пов‟язані з тим, що субстанціональність нації 

«приписується» дуже різнопорядковим феноменам і об‟єктивного, і 

суб‟єктивного характеру. 

Показовою є багаторічна дискусія у світовому, європейському та 

вітчизняному суспільствознавстві щодо осмислення феномену нації. Під 

час цієї дискусії визначилися декілька підходів до розуміння сутності 

нації, механізмів і чинників її формування, взаємовідносин з іншими 

суспільними утвореннями [7]. 

Концепти «ідентичність» і «нація» знайшли своє відображення у 

фокусі таких соціальних явищ і процесів як міжнародні відносини, 

зовнішня політика і дипломатія. 

Міжнародні відносини, зовнішня політика і дипломатія провідних 

держав Європи завжди в часово-інституціональному просторі 

уособлювалися в образі та діях їх державних діячів та усталеної 

європейської практики державного будівництва, оскільки підходи, 

принципи, переконання, рішення та практичні державотворчі й 

дипломатичні дії багато в чому визначали й загальний поступ 

державотворення й дипломатії зазначеного періоду, і визначили її 

подальший розвиток під впливом національних особливостей та 

інституціональних процесів протягом XVI-ХХІ століть. 

Компаративний аналіз і порівняння конкретних державотворчих 

моделей, зовнішньополітичних доктрин і моделей дипломатії в історичній 

ретроспективі ставить передусім головною й обов‟язковою умовою певний 

рівень абстрагування від історичного та політико-інституціонального 

контексту розвитку подій та окремих чинників політико-правових 

процесів в міжнародно-політичних регіонах. Тобто, головний акцент 

робиться на контекстний і фактологічний дискурс, що формується 

історичною або політичною наукою, а також наукою державного 

управління. Адже державотворення, зовнішньополітичні доктрини і моделі 

дипломатії формують поряд з науковцями й практиками і політичні áктори 

(міжнародні áктори), які діють цілеспрямовано й усвідомлено, добре 

орієнтуючись в європейській та світовій державотворчій та націєтворчій 
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практиці, політико-дипломатичній та інституціональній системах 

координат [8, с. 268-274]. 

Для вивчення цих соціальних та історичних процесів, явищ і подій 

автор пропонує до раніше існуючих досліджень підійти з нових 

методологічних засад, а саме – використати теорію інституцій та 

інституціональних змін в історичних, політичних, правових, суспільних 

системах і дипломатичних системах. Такий методологічний підхід дає 

можливість показати, як інституції розвиваються у відповідь на конкретні 

виклики, стимули, стратегії та варіанти вибору і, відповідно, як вони 

впливають на функціонування соціальних. політико-дипломатичних 

систем, систем державного управління та систем міжнародних відносин 

упродовж певного історичного періоду. 

Поняття «інституціоналізація» активно використовують політологи, 

правознавці, філософи, соціологи, економісти для виявлення суперечливих 

проблем суспільного розвитку з найдавніших часів до сьогодення. 

Історики та фахівці у сфері державотворення, враховуючи його специфіку 

та концептуально-теоретичну складність, не поспішають залучати до 

методологічного арсеналу історичного пізнання. 

Державотворчий та історичний аспекти дослідження 

інституціоналізації державного будівництва, зовнішньої політики й 

дипломатії передбачає виявлення способів досягнення тих чи інших 

суспільних результатів, відтворює процес самої трансформації, а не 

зосереджує увагу дослідника лише на простій фактологічній констатації. 

Така постановка проблеми має показати, яким чином відбувалося 

виникнення, формування інституціональних основ і розвиток 

державотворчих процесів, та похідних від них процесів розвитку та 

становлення політико-дипломатичних моделей і націй європейських 

держав, зокрема й на теренах українських земель початку XVI-

ХХI століть. 

Постановка проблеми інституціоналізації нації, державотворення, 

зовнішньої політики та дипломатії – є новою для історичного дослідження, 

відтак вимагає застосування системного аналізу та відповідної 

термінології (категорійно-понятійний апарат), яка необхідна для 

виконання наукових завдань. 

Інституціоналізація – це перетворення будь-якого політичного 

явища (зокрема зовнішньої політики і дипломатії) на організовану 

системоустановчу інституцію. Вона є формалізованим, упорядкованим 

процесом з певною структурою відносин, ієрархією чи підпорядкованістю 

різних рівней влади і іншими ознаками організації (правила державного 

управління, правила поведінки, звичаї, закони, норми, дипломатичні 

методи, церемоніал, дипломатичний протокол, інститути дипломатії, 

дипломатичний інструментарій тощо). 

Виходячи з постановки проблеми – маємо вивчати не лише схему 

хронологічних подій та процесів державотворення, націєтворчої та 
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зовнішньополітичної діяльності держав та їх дипломатичний 

інструментарій спираючись на джерельну базу, показати перетворення 

систем державного управління, зовнішньої політики і дипломатії як 

політичного явища на організовану системоустановчу інституцію, 

проаналізувати внутрішні та зовнішні функції держави, виявити критерії 

ефективності зовнішньої політики і дипломатії з погляду формування 

націй, європейської системи держав чи визначення пріоритетів 

державотворчих процесів і зовнішньої політики держав Європи. 

У сучасній українській історіографії інституціональні проблеми 

європейського та українського державотворення ХХ-ХХІ століть у 

контексті їх актуалізації та комплексного розуміння досліджувалися 

такими вітчизняними науковцями, як Б. М. Гончар, І. К. Патриляк, 

В. А. Бугров, К. В. Смирнова, Б. І. Гуменюк, М. А. Кулінич, В. О. Дятлов, 

Г. П. Савченко, Г. В. Папакін, Н. Д. Городня, В. П. Капелюшний, 

С. В. Віднянський, В. М. Мордвінцев, М. В. Кірсенко, А. І. Кудряченко, 

В. І. Сергійчук, П. П. Гай-Нижник, С. С. Троян, О. П. Машевський, 

І. Б. Матяш, В. М. Матвієнко, Р. К. Петюр, О. Є. Лисенко, С. І. Лиман, 

І. І. Лиман, Ю. В. Подрєз, О. Г. Бажан, А. М. Пижик, О. П. Тригуб, 

Н. В. Терес, Л. В. Іваницька, В. Г. Ціватий, Н. М. Яковенко, Н. Л. Яковенко 

та інші. Суттєву увагу до проблем державотворення, міжнародних 

відносин, зовнішньої політики і дипломатії досліджуваного періоду у своїх 

наукових розробках приділяють представники європейської та англо-

американської історіографічних шкіл. 

Спеціальні фундаментальні дослідження із зазначеної тематики 

відсутні. У цілому, аналіз науково-теоретичних розробок стосовно 

генезису та розвитку системи європейських держав та інституціоналізації 

державного управління, проблем їх доктринального забезпечення, свідчить 

про усталену в історіографії традицію фактологічного відтворення 

процесів, спираючись на принцип історизму, що значною мірою свідчить 

про неможливість за таких умов уникнути схематизації відтворення 

історичних подій. У той же час, необхідно виявити організаційні та 

кількісні, якісно нові зміни в зовнішній політиці й дипломатії 

європейських держав досліджуваного періоду під впливом реформаційних 

і модернізаційних процесів, тобто вказати на всі суттєві події та факти, не 

означає збагнути сутнісних ознак самої системи держав. Для її вивчення 

необхідно використовувати нові методики пізнання, однією з яких є теорія 

інституцій та інституціональних змін, а також модернізаційних процесів 

державотворення в різні історичні епохи. 

Така постановка проблеми має показати, яким чином відбувалося 

виникнення й формування націй, інститутів держави, інституціональних 

основ і розвиток дипломатичних і консульських служб провідних 

європейських держав, формування образу й іміджу держав у різних 

історичних умовах та ін. 
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Метою даного наукового дослідження є спроба зробити аналіз 

державотворчих і політико-дипломатичних процесів на європейських та 

українських теренах в історичній ретроспективі, зокрема – історичних 

передумов та інституціональних етапів формування моделей дипломатії, 

державної та дипломатичної служб у контексті процесів націєтворення та 

формування сучасної парадигми розвитку суспільства. Об‟єкт дослідження 

– специфіка і значення державотворення, зовнішньої політики і 

дипломатії, як духовно орієнтованої соціальної організації українського та 

європейського суспільств. Предмет дослідження – інституціональні 

традиції та процеси державного й політико-дипломатичного будівництва в 

європейському та українському соціумі в хронологічно зазначені періоди. 

Питання розвитку й становлення держав європейського та 

пострадянського просторів у ХХІ столітті є актуальним і потребує 

вивчення та узагальнення набутого ними досвіду. Інституціонально-

політична еволюція цих держав є однією з важливих тем сучасних 

історичних, соціологічних і політологічних досліджень. Зростаюче 

розмаїття моделей і форм політичних режимів європейського й 

пострадянського зразків стимулювало перегляд й уточнення багатьох 

сталих концептуальних схем і підходів до аналізу їх розвитку та 

трансформацій. 

Досить історично тривалий термін існування на європейському й 

пострадянському просторах нових незалежних держав дає підстави 

констатувати, що теперішній політико-інституціональний стан кожної з 

держав – це саме результат, а не одна з проміжних стадій на шляху його 

досягнення [9]. Магістральним напрямом трансформаційно-

модернізаційних змін є саме впровадження нових державно-політичних 

інститутів і встановлення політико-дипломатичних, міждержавних та 

інтеграційних відносин, які є свого роду калькою з тих зразків, які 

склалися в Європі та Америці у Новий та Новітній час. При цьому варто 

акцентувати увагу, що інтеграція та глобалізація в поліцентричному світі 

ХХІ століття не лише позначилася на перебігу пострадянського транзиту 

колишніх республік СРСР, та трансформації більшості європейських 

держав, а й значною мірою визначили їх природу, характер і національні 

особливості. 

На європейських та українських теренах інституціональні процеси 

активізувалися з початком раннього Модерного часу. ХVІ-ХVІІІ століття – 

досить важливий, і в той же час складний і неоднозно визначений у 

політико-дипломатичному контексті період суспільно-політичного життя 

та ідентичності українців. Цю добу раннього Модерного часу в житті 

українського народу заполонили такі політичні процеси, як перехід усіх 

українських земель під владу Речі Посполитої, наростання визвольної 

боротьби, створення національної державності в ході Хмельниччини, 

подальша втрата завоювань тощо. 
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В українській політиці, дипломатії та культурі це була колоритна і 

плідна епоха пошуку та самоідентифікації українцями себе на 

європейському просторі, як принципово інституціональна складова їх 

подальшого розвитку і самоутвердження, формування образів українців та 

України в поглядах інших народів, і перш за все – європейських народів, а 

також шляхів та пошуку ідентичності українців у цьому складному вирі 

суспільно-політичих проявів, механізмів та шляхів подолання конфліктних 

ситуацій регіональної ідентичності.  

Упродовж своєї багатовікової історії Україна, на всіх етапах 

існування державності, активно впроваджувала в процесі державотворення 

елементи дипломатичного протоколу, етикету та церемоніалу в контексті 

загальноєвропейської дипломатичної практики. Для доби раннього 

Модерного часу (ХVІ-ХVІІІ ст.) та і впродовж наступних століть, до 

початку ХХ століття, для Європи характерний об‟єктивно обумовлений 

процес інституціонального оформлення зовнішньої політики, 

дипломатичної практики і дипломатичних служб держав європейського 

простору. У добу раннього Модерного часу (ХVІ-ХVІІІ ст.) відбувається 

об‟єктивно обумовлений процес інституціонального оформлення націй, 

політики та органів зовнішніх зносин держав Європи [8, с. 268-274; 10]. 

Постійна дипломатична служба у XVI-XVIII століттях набувала 

швидкого поширення та вжитку в практиці міждержавних відносин. Одне 

з центральних місць у теорії й практиці дипломатії раннього Модерного 

часу (XVI-XVIІІ ст.) посідали саме проблеми розуміння сутності, функцій і 

методів реалізації влади у сфері зовнішніх зносин і дипломатичної 

практики [11].  

Особливий інтерес у дипломатичній спадщині ХVІ-ХVІІІ століть 

викликає питання інституціонального розвитку української дипломатичної 

практики, норм протоколу та етикету, які формувалися на початковому 

етапі становлення європейської системи держав, тобто за доби раннього 

Модерного часу. У цей час середньовічна мапа Європи піддається 

суттєвим змінам. Головним напрямом державно-правових та 

інституціональних процесів на Європейському континенті став напрям 

політичної централізації, як найбільш оптимальний, історично 

виправданий та об‟єктивно обумовлений.  

Українські землі у ХVІ-ХVІІІ століттях теж були інтегровані в цей 

загальноєвропейський процес, хоча і в своєрідній формі. Бо вони, 

роздроблені та ослаблені золотоординським ігом стали об‟єктом експансії 

та опинилися в складі різних держав – Польщі, Литви, Угорщини, 

Молдавії, Московського князівства, Кримського ханства, Туреччини та ін. 

У цей період, кінець XV – середина XVI століть, більшість українських 

земель знаходилась у складі Великого князівства Литовського й Корони 

Польської, які аж до самої Люблінської унії (1569 р.) становили два 

інституційно самостійних політичних організми і зберігали свою державну 

окремішність. У XVI столітті українські землі втратили національну 
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єдність, але продовжували бути важливим елементом інституціонального 

розвитку європейської зовнішньої політики і дипломатії, хоча і в складі 

інших держав. 

У ХVІ-ХVІІІ столітті в історії України відбулося чимало важливих 

історичних подій. Складні зовнішньополітичні й внутрішні умови 

негативно впливали на соціально-економічний, політичний, правовий, 

культурно-національний і культурний розвиток українських земель, але 

спинити його не могли. Це проблемне питання, але безумовно одне – що 

Україна доби раннього Модерного часу розвивалася під благодатним 

впливом загальноєвропейської політичної, дипломатичної, 

соціокультурної, інституціональної та правової культури [12]. 

Широкого розвитку в ХVІ-ХVІІІ століттях отримала дипломатія як 

засіб міжнародної політики. Адже саме ця інституція мала своє спеціальне 

призначення – здійснення зовнішньої політики держави мирними 

засобами. У політичному розмаїтті Європи з‟явилася нова 

інституціональна постать – молоде Московське князівство, а на перетині 

між Заходом і Сходом, західноєвропейської та східноєвропейської 

зовнішньої політики та дипломатії – українські землі, частина яких 

перебувала у складі Польсько-Литовської держави. Про це з певністю 

свідчать дипломатичні документи ХVІ-ХVІІІ століть. Саме в цей період в 

Європі відбувається інституціональний процес формування і розвитку 

норм церемоніалу, етикету та елементів протоколу, порядок поведінки за 

кордоном власних дипломатів кожної з держав, норми спілкування з 

іноземними послами. Ті ж ідеї, але в стислій формі, визначали й поведінку 

представників держави за кордоном. У сукупності ці правила-норми, які 

регулювали всю зовнішню сторону дипломатичних зв‟язків, складали 

посольські звичаї тієї чи іншої держави. Виключенням не стала і 

Польсько-Литовська держава в цілому, і українські землі, зокрема. Саме 

дипломати повинні були відстоювати прийняті норми посольського 

звичаю. За дрібницями етикету та елементів дипломатичного протоколу 

поставали питання політики держави, її ідеології, престижу верховної 

влади та інституцій, образу держави. 

Норми посольського звичаю кожної держави формувалися в 

конкретних історичних умовах, а сам інституціональний процес норм 

протоколу, церемоніалу й етикету міжнародної ввічливості відбувався на 

загальноєвропейському рівні. Нові умови, новий статус багатьох держав 

вимагали нового дипломатичного інструментарію, нових методів і форм 

державної обрядності, у тому числі й дипломатичної. На формування 

посольського звичаю, елементів дипломатичного протоколу та етикету 

міжнародної ввічливості європейських держав мало вплив співвідношення 

західноєвропейських, східних і візантійських звичаїв [13]. 

Протягом наступних сторіч йшов процес непохитної формалізації, 

інституціоналізації посольського звичаю, дипломатичної практики та 

елементів дипломатичного протоколу в усіх державах Європи, 
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наближаючи його до церемоніалу, дипломатичного протоколу і етикету 

Нового часу (XIX століття).  

Роз‟єднаність українських земель, відсутність політичного центру, 

важкий іноземний гніт, спустошливі турецько-татарські навали – усе це 

гальмувало як розвиток продуктивних сил, так і становлення української 

політичної та правової культури. Але незважаючи на складні соціально-

політичні умови, в яких розвивалася українська політична і правова 

культура, її подальший поступ не міг зупинитися. Українські землі 

поступово інтегрувалися в європейську систему міжнародних відносин, 

яка формувалася в добу раннього Модерного часу. Україна продовжувала 

розвиватися, поєднуючи в собі кращі традиції минулого та тогочасні 

досягнення європейських держав, і, зокрема, у сфері міжнародних 

відносин, зовнішньої політики і дипломатії. Уже в ХV-ХVІ століттях назва 

«Україна» фігурує в багатьох офіційних документах, у мемуарах, художніх 

творах, народних думах та піснях. 

У розвиток українських дипломатичних традицій та протокольної 

практики ХVІ-ХVІІІ століть вагомий вклад внесли – козацька дипломатія, 

дипломатія Дмитра Вишневецького, дипломатія Богдана Хмельницького. 

Козацька дипломатична служба була достатньо відомою у всій Європі. Її 

представників приймали при дворах європейських монархів. Доба 

Гетьманату залишила в спадок Україні надбання дипломатії Івана 

Виговського, Івана Мазепи, Пилипа Орлика [14]. 

Дипломатична діяльність Пилипа Орлика мала не скільки 

практичні, а стільки – ідеологічні результати. Саме завдяки його 

безперестанній боротьбі за незалежність України, розроблена ним 

державна конституція «Конституція прав і свобід Запорізького війська», 

сприяли тому, що в тогочасній Європі було сформовано образ України та 

погляди в пересічних громадян, що незалежна Україна потрібна Європі як 

противага міцніючій Російській імперії, що виникла на базі Московського 

царства. За наступних гетьманів – Івана Скоропадського, Данила 

Апостола, Кирила Розумовського та правління Малоросійської колегії 

Україна поступово перетворилися на провінцію Російської імперії і 

знаходилась під впливом її дипломатичної практики та протоколу. 

Набуваючи дедалі більше національних рис, політична і правова культура 

України доби раннього Модерного часу значно вплинула на подальший 

розвиток української державності, інституцій, правової системи та 

національної культури, особливостей національного протоколу, етикету та 

дипломатичної практики [15, с. 71-72]. 

Величезним досягненням ХVІ-ХVІІІ століть було формування 

образів українців і політичних поглядів про те, що Козацька держава, 

Гетьманщина стали духовними спадкоємцями Київської Русі. Вони 

наполегливо зміцнювали наснагу державницько-національної свідомості, 

яка витримавши нелегкі випробування у XVIII, перейшла у XIX-

ХХ століття. У цей період знаковою постаттю, яка формувала позитивні 
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образи українців та України в міжнародно-політичному контексті був саме 

славетний Тарас Григорович Шевченко (1814-1861).  

Цей досвід не втратив своєї актуальності і на сьогодні, оскільки 

практичний доробок цього суспільно-політичного діяча ми вшановуємо з 

великою повагою і вивчаємо його спадщину. Він доклав багато зусиль, 

щоб сформувати позитивний образ України як державного утворення та 

образи українців як нації серед інших народів, формував їх погляди на 

гідну українську націю та дружні народи в той складний історичний період 

українського буття, коли продовжувався пошук українцями своєї 

ідентичності та місця в європейській суспільно-політичняй думці та 

європейському просторі, сприяв подоланню ментальних стереотипів та 

відшуковував нові об‟єднуючі стереотипи та шляхи подолання 

«ментальних» кордонів в країнах світу. 

Саме як художник він звернув на себе увагу тогочасних діячів 

культури (ще будучи кріпаком). Його талант відчинив перед ним двері до 

навчання і дав можливість увійти в коло відомих та впливових людей, які 

домоглися його викупу з кріпацтва і допомогли юнакові одержати освіту. 

Значення Тараса Шевченка як живописця, рисувальника, гравера вже 

могло б забезпечити йому почесне місце в історії мистецтва. Та все ж 

Тарас Шевченко увійшов в історію української та світової літератури як 

поет, який прославив Україну та її образ. 

Мова – це багатофункціональний інструмент із арсеналу 

дипломатичного інструментарію, який послуговується людству 

повсякденно як в суспільно-політичному житті, так і в міждержавних 

відносинах гідно нести образи українців і України по різним країнам і 

регіонам світу. За допомогою мови кожен громадянин формулює та 

висловлює думки, виражає почуття й емоції, пізнає навколишній світ й 

орієнтується у світовому просторі. Але, крім комунікативної, 

мислетворчої, інститутоворчої, політичної, емотивної, експресивної, 

гносеологічної та інших функцій мова може виступати й націєтворчим 

чинником. Мова не є універсальною характеристикою всіх націй. Однак в 

історії формування української нації та позитивних образів українців і 

України українська мова відігравала особливу роль.  

У цьому контексті варто звернутися до історії української 

літературної мови. Нова українська література сповнена сил і натхнення 

почала бурхливо розвиватися від кінця XVIII століття. На новий рівень 

розвитку українську мову піднесли Тарас Шевченко й Пантелеймон 

Куліш. Текстові фрагменти мозаїки діяльності та творчості Тараса 

Григоровича Шевченка складаються в грандіозне полотно українського 

національного відродження, у центрі якого знаходиться постать Тараса 

Шевченка, майстерність слова і діяльність якого слугували чинником 

формування української модерної нації. 

Варто згадати далекі події 1840 року, коли у своїх спогадах 

О. Афанасьєв-Чужбинський писав: «…Появление «Кобзаря» мигом 
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разбудило апатию и вызвало любовь к родному слову…» [16, с. 3-4]. 

Українські діячі ХІХ століття доклали багато зусиль для реалізації 

виниклої природної потреби розширення сфер функціонування української 

мови, робилися спроби запровадження її в освіту, науку, церкву (Кирило-

Мефодіївське товариство 1840-х років, українське національно-культурне 

відродження кінця 50-х – початку 60-х рр. ХІХ ст.), що певною мірою 

спонукало царський уряд Російської імперії вбачати в цьому культурно-

гуманітарному процесі політичну загрозу. І як наслідок, багатьма 

царськими указами заборонялося її використання. Найбільш горезвісні з 

них – Валуєвський циркуляр 1863 року та Емський указ 1876 року. Ці 

документи забороняли україномовну освіту, науку, театральні вистави, 

переклади, публічні виступи та ін. 

Знаково, що в цей час, коли вживання української мови 

обмежувалося державою, і українська мова не могла повноцінно 

виконувати своїх функцій (насамперед комунікативну – забезпечення 

спілкування в різних сферах життя), українська мова виконала іншу 

функцію – консолідаційну: вона не тільки стала об‟єднавчим чинником 

українців у боротьбі за їхні національні права, але й об‟єднала поділений 

між різними імперіями (Російською та Австрійською імперіями) 

український народ. Українська мова, зокрема і завдячуючи зусиллям і 

дієвості слова Тараса Шевченка, стала основним націєтворчим чинником і 

сформувала вагомі традиції інституціонально-політичного розвитку 

української нації. Ураховуючи різні історіографічні підходи щодо 

виникнення й еволюції української нації – примордіалістський і 

модерністський [17, с. 265], варто все ж таки акцентувати увагу на тому, 

що в історії формування української нації українська мова відіграла 

особливу роль у ХVIII-XIX століттях. 

Процес інституціоналізації зовнішньої політики і дипломатії охопив 

усі держави Європи, і отримав своє інституціональне завершення в 

рішеннях Віденського конгресу (1814-1815 рр.). З першої чверті 

XIX століття починається новий етап в історії європейської дипломатії. 

Для України ж, протягом другої половини XVIII і до 1917 року тривав 

процес творення «української духовної республіки» – розвитку духовної та 

політико-правової культури (література, мистецтво, періодика, виникнення 

науково-просвітницьких та політичних угруповань, партій, товариств, 

створення національного шкільництва) [18, с. 243-245; 19]. 

Період визвольних змагань 1917-1921 роки – особливий етап у 

житті українського соціуму та української державності, процесів 

націєтворення. Це час, коли Європа бачила, знала й готова була долучити 

Україну до своєї політико-дипломатичної спільноти. В українському 

соціумі в період національного піднесення 1917-1920 роки, у період 

національно-визвольних звершень 1917-1920 рр. в Україні була 

інституціоналізована власна державна та дипломатична 

служба [20; 21; 22].  
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Велику роль у становленні та інституціоналізації державної служби 

й державно-службових відносин відігравав попередній досвід правового 

регулювання цих відносин у Російській та Австро-Угорській імперіях. 

Звістка про падіння царського режиму досягла Києва 13 березня 1917 року. 

За кілька днів представники найголовніших установ і організацій міста 

утворили Виконавчий комітет, що мав утримувати порядок і діяти від 

імені Тимчасового уряду. 17 березня була створена Центральна 

Рада [20; 23].  

В умовах загальнонаціонального піднесення і безпорадності 

Тимчасового уряду 23 червня Центральна Рада видала І Універсал, який 

репрезентував Центральну Раду, а з формуванням Генерального 

секретаріату й канцелярії в усіх секретаріатах; діловодство почало 

здійснюватися українською мовою з публікацією законодавчих документів 

паралельно російською, єврейською і польською мовами; упроваджено 

зразки оформлення розпорядчих документів; затверджено порядок 

офіційного опублікування і набуття чинності нормативно-правовими 

актами; створено Секретаріат генерального писаря; запроваджено посаду 

розпорядника справами уряду, який з 18 січня 1918 р. став іменуватися 

Радою народних міністрів.  

3 листопада 1917 р. уряд Центральної Ради у своїй декларації «Від 

Генерального Секретаріату України» ультимативно підпорядкував собі всі 

державні й адміністративні служби і фактично оголосив себе єдиною і 

вищою виконавчою владою на теренах колишньої підросійської України. 7 

листопада Центральна Рада ІІІ Універсалом проголосила створення 

Української Народної Республіки як федеративної складової частини 

демократичної республіки Росія. Фактично ж за умов невизнання 

Центральною Радою нововстановленої влади більшовиків у Петрограді це 

поклало початок нового етапу в історії України – руху до створення 

незалежної держави.  

22 листопада 1917 року уряд ухвалив законопроект про державні та 

дипломатичні інституції в УНР. Водночас, згідно з рішенням Генерального 

секретаріату урядовим службовцям за винятком генеральних секретарів 

заборонялося «одночасно бути і членами Центральної Ради», а також було 

визнано «принципіально небажаним, щоб генеральні секретарі і служащі 

Генерального секретаріату займали одночасно посади в інших державних 

та громадських інституціях, одержуючи платню на обох посадах» [24; 25].  

25 листопада 1917 року Центральна Рада ухвалила Закон «Про 

виключне право Центральної Ради видавати законодавчі акти УНР», в 

якому, зокрема, зазначалося, що до часу, поки не буде сформовано 

Федеративної Російської Республіки і створено її Конституцію, виключне і 

неподільне право видавати закони для УНР належатиме Центральній Раді. 

Проте за цим законом залишалися чинними всі попередні закони та 

постанови, які мали силу на території УНР, також діяли всі державні 

установи, які були в Україні до 7 листопада. А всі особи, які займали 
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посади на державній службі до 7 листопада, залишалися на своїх місцях. 

Для підвищення ефективності власної діяльності уряд делегував частину 

повноважень виділеним з його складу профільним комісіям (Малому 

секретаріату, Фінансовій комісії, Комісії по охороні ладу тощо). У 

сформованих у березні 1917 pоку практично наново міністерствах кожний 

товариш народного міністра мав власну канцелярію.  

Проблему матеріально-технічного забезпечення секретарств уряд 

намагався розв‟язувати централізовано, удаючись іноді й до реквізицій 

потрібних засобів. Рада народних міністрів у березні 1918 року розпочала 

підготовку адміністративної реформи, яка передбачала уточнення 

повноважень міністрів: скасування посади генерального писаря, 

позбавлення генерального контролера статусу політичної посади, 

перерозподіл компетенції між міністерствами торгу і промисловості та 

продовольчих справ.  

Правове регулювання діяльності вищого органу виконавчої влади 

УНР здійснювалося на підставі ІІІ та ІV Універсалів Центральної Ради та 

затверджених нею урядових декларацій. Однак ці документи містили 

багато загального й чітко не визначали принципів формування, структури, 

юридичного статусу та компетенції українського уряду. Навіть більше 

того, до останнього дня існування «першої» УНР Центральна Рада не 

спромоглася прийняти жодного нормативно-правового акта, що чітко 

окреслював би повноваження та взаємодію між вищою законодавчою – 

Центральною Радою – і вищою виконавчою – Генеральним секретаріатом 

(Радою народних міністрів) – владою. Звісно, це ускладнювало роботу 

уряду, призводило до протистояння гілок влади. 

Крім того, Центральна Рада не прийняла жодного нормативно-

правового документа, який унормував би статус державної служби та 

державно-службових відносин в Україні протягом 1917-1918 рр. 29 квітня 

1918 року була проголошена Українська Держава, яка змінила Українську 

Народну Республіку. Період Української Держави 1918 року, особливо з 

позицій державного управління, є маловивченим. Кардинально новим у 

цій добі було становлення абсолютно протилежної моделі державного 

управління та моделі дипломатії, яка сформовувалася за Центральної Ради 

(перехід від парламентської до президентської республіки). Главою 

держави та виконавчої влади був Гетьман Павло Петрович 

Скоропадський (1873-1945 рр.).  

Проект Конституції УНР, що гарячково обговорювався Малою 

радою 29 квітня 1918 року і не був ніколи офіційно прийнятий, з 

об‟єктивних причин не міг служити такою основою. Під час партійних 

нарад початку травня 1918 року навіть найсміливіші соціалісти не 

настоювали на ньому, як, власне, і на продовженні політичного існування 

Центральної Ради. Вони висловлювалися за розроблення нової 

конституції, яка б передбачала досить плутану та компромісну структуру 

влади: президента, обраного Установчою радою; гетьмана як військового 
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керівника; останній мав призначати міністрів, а його самого – обирати 

Державна рада з представників політичних партій, спілок, союзів 

торговців і промисловців; верховним органом у державі мали бути 

Всенародні збори [17].  

Проте цей наспіх зліплений документ, який самі автори переглядали 

кілька разів, лишився мертвонародженим, а адаптовані гетьманом старі 

закони, не заважаючи справжньому реформаторству, відіграли свою роль у 

перехідний період. Навряд чи гетьман, перебираючи на себе найвищу 

державну владу, мав готовий рецепт порятунку країни. Проте він уже 

бачив, чого не слід робити, і усвідомлював, що його попередники-

соціалісти повністю скомпрометували себе в очах громадськості. Державні 

та дипломатичні інституціональні зміни 29 квітня 1918 року й відновлення 

старовинної національної форми правління – гетьманату – на чолі з 

нащадком гетьманського роду П. Скоропадським стали єдиним шляхом 

подолання системної суспільної кризи [22; 26]. 

Проголошення Української Держави 29 квітня 1918 року не 

викликало спротиву суспільства, за винятком мітингово-анархічних 

заходів, спровокованих українськими есерами. Навколо гетьмана 

об‟єдналися практично всі політичні рухи, правіші за соціалістів: 

самостійники, хлібороби-демократи, представники російських політичних 

партій та союзів, польські громадські сили, впливові ділові кола, а також 

широкі непартійні маси землевласницького населення. Він користувався 

також зовнішньою підтримкою та в дипломатичних колах, причому як 

центральних держав, так і таємних представників Антанти. Такий 

широкий спектр політичної підтримки, крім безперечного позитиву, ніс 

велику небезпеку. Адже кожна із цих сил вважала Павла Скоропадського 

своїм творінням або, за крилатим висловом німецького посла барона 

Мумма фон Шварценштайна, «лялькою в… руках» [27, с. 142]. Дещо 

подібне могли б заявити також керівники Протофісу чи Союзу земельних 

власників. Проте гетьман від першого дня свого правління повів себе 

настільки гідно й гнучко, що будь-які спроби справа чи зліва диктувати 

йому напрями внутрішньої та зовнішньої політики ставали марними. 

Згадаємо: генерал В. Гренер – головний аранжувальник німецької 

політики в Україні – хотів, щоби перший кабінет Української Держави 

складався з представників поміркованих лівих сил. Із цих причин він 

провів переговори з лідерами соціал-демократів, соціалістів-федералістів 

та іншими, які навіть настоювали на такому посередництві. І хоча згодом, 

намагаючись виправдатися хоча би перед собою, активний учасник цих 

подій С. Єфремов писав у щоденнику про вимушеність переговорів та своє 

скептичне до них ставлення [28], насправді обидві сторони дуже серйозно 

обговорювали умови участі соціалістів у новому уряді, розробили кілька 

політичних проектів, у тому числі й стосовно функцій самого гетьмана – 

як тимчасового президента, військового керівника тощо [25; 29]. 
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У добу Української Держави 1918 р. було зроблено чимало для 

державного будівництва. За різними оцінками, було прийнято близько 400 

нормативно-правових актів, різних за статусом, для врегулювання нових 

суспільних відносин. Щодо цього в історії несправедливо забуто 

прогресивний внесок Української Держави в загальний процес 

державотворення та створення власної дипломатичної та консульської 

служби. Стосовно визначення статусу, місця та ролі державної та 

дипломатичної служби в ті часи потрібно зазначити, що ці питання 

вирішувалися досить системно та професійно. Був визначений реєстр 

державних посад, зв‟язок службовця з державою, порядок призначення та 

звільнення, започаткування та ведення службово-посадових реєстрів, а 

також спеціальний орган, який був відповідальний за організацію та 

супроводження державної служби в Українській Державі. Варто 

зауважити, що такого змісту систематизація та впорядкованість інституту 

державної та дипломатичної служби України відбулась лише в добу 

гетьманату Павла Скоропадського.  

Не можна залишити поза увагою питання кадрового забезпечення 

виконавчих структур. Згідно з розпорядженням Гетьмана, яке викладено в 

«Грамоті», були звільнені з посад, що є абсолютно логічним, тільки 

міністри та їх заступники. Усі інші співробітники апаратів міністерств, при 

їх бажанні, залишалися на своїх робочих місцях. Безумовно, слід 

зазначити, що Гетьман, Голова Ради Міністрів та міністри намагалися 

залучати (здебільшого це їм вдалося) професіоналів та спеціалістів зі 

значним життєвим та управлінським досвідом. Більше того, самі вищі 

урядовці, на той час становили своєрідну управлінську еліту, приміром: 

Ф. А. Лизогуб, О. Ф. Рогоза, М. П. Василенко, Б. А. Бутенко, 

С. В. Завадський, Г. О. Афанасьєв, А. К. Ржепецький та ін.  

На виконання рішення Малої Ради Міністрів для впорядковування 

штатної структури та уніфікації Гетьман Павло Скоропадський 25 червня 

1918 року підписав за поданням Ради Міністрів Закон «Про нормальний 

розпис, утримання службовців в центральних урядових установах 

цивільних відомств». Усі державні службовці поділялись на класи за 

посадою і пенсійним забезпеченням. Накази про призначення і звільнення 

державних службовців усіх класів передавалися до Державної канцелярії 

для ведення службово-посадових реєстрів з подальшим опублікуванням у 

«Державному віснику». У місцевих офіційних друкованих органах 

публікувалися призначення на посади до місцевих органів виконавчої 

влади. Спеціально уповноважений та відповідальний орган [30]. 

Забезпечення та проведення державної політики з питань державної 

служби здійснював департамент загальних справ Державної канцелярії 

(розміщувався по вул. Хрещатик, 38, м. Київ). Напрямами його діяльності 

було: оформлення та оголошення наказів про призначення на посаду, 

ведення службово-посадових реєстрів, ведення формулярних списків 

державних службовців центральних і місцевих державних установ, 
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ведення реєстру всіх державних органів з обов‟язковим розписом 

компетенції та повноважень, затверджених в їх статутах (положеннях у 

сучасному трактуванні). Після зречення Павла Скоропадського на 

українських землях з 14 грудня 1918 року поновлюється Українська 

Народна Республіка. Її ще називають «другою» УНР [31].  

Верховним органом управління стала Директорія на чолі з 

Влодимиром Винниченком. Період Директорії УНР характеризується 

значною нестабільністю та втратою контрольованої української території. 

Що стосується питання розвитку державної служби та державно-

службових відносин, то 13 жовтня 1919 року Радою Народних Міністрів 

був ухвалений «Закон про урочисту обітницю Директорії, міністрів, 

урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській Народній 

Республіці». На зміну та доповнення попередніх законів було прийнято 

рішення встановити такі форми урочистої обітниці на вірність Українській 

Народній Республіці (форми присяги). 

18 жовтня 1918 pоку українська парламентарна репрезентація 

скликала у Львові збори всіх українських послів австрійського 

парламенту, галицького і буковинського сеймів, представників політичних 

партій, духівництва та студентства Галичини та Буковини. Збори обрали 

Українську Національну Раду як політичного представника українського 

народу в Австро-Угорщині, її головою (президентом) став Є. Петрушевич. 

Тоді ж був прийнятий і статут новоствореної Української Національної 

Ради, який постановив взяти владу в свої руки. 9 листопада на засіданні 

Української Національної Ради було визначено назву держави – 

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Вона охоплювала близько 

70 тис. км2 території з 6 млн населення (71% українців, 14% поляків, 13% 

євреїв). Правда, невдовзі Північну Буковину захопила Румунія, а 

Закарпаття – Чехословаччина. Усе це відбулося зі згоди й санкції Антанти.  

Фактично ЗУНР охоплювала лише територію Східної Галичини з 

населенням 4 млн осіб. У цей самий день Українська Національна Рада 

сформувала уряд – Державний Секретаріат (або Рада Державних 

Секретарів), який складався з 14 державних секретарств (міністерств): 

Міністерства внутрішніх справ (Льонгин Цегельський), Міністерства 

зовнішніх справ (Василь Панейко), Міністерства фінансів (тимчасово 

Кость Левицький), Міністерства військових справ (Дмитро Вітовський), 

Міністерства судових справ (Сидір Голубович), Міністерства торгівлі 

промислу (Ярослав Литвинович), Міністерства земельних справ (Степан 

Баран), Міністерства шляхів (Іван Мирон), Міністерства пошт і телеграфу 

(Олександр Пісецький), Міністерства праці і суспільної опіки (Антін 

Чернецький), Міністерства суспільного здоров'я (Іван Куровець), 

Міністерства освіти (мав бути Степан Смаль-Стоцький, тимчасово – 

О. Барвінський), Міністерства віросповідання (Олександр Барвінський) та 

Міністерства публічних робіт (Іван Макух). Головою (прем‟єр-міністром) 

було обрано К. Левицького (у грудні його замінив С. Голубович). Крім 
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того, був створений харчовий виділ, прирівняний до секретаріату, який 

очолив Степан Федак. 

12 листопада 1918 року була оприлюднена присяга державного 

секретаря ЗУНР [13]. 16 листопада 1918 року видано «Тимчасовий закон 

про адміністрацію Західноукраїнської Народної Республіки». Відповідно 

до нього залишалося чинним колишнє, австрійське законодавство, якщо 

воно не суперечило інтересам і цілям держави. Докладно 

регламентувалися порядок утворення, структура та функції місцевих 

органів влади і управління. Найвищою ж її заслугою, досягненням було 

об‟єднання в січні 1919 року з Українською Народною Республікою в 

єдину соборну Українську державу. Таким чином, незважаючи на 

складний та суперечливий етап національного піднесення, а особливо в 

добу Української Держави 1918 року, був започаткований процес 

формування та становлення інституту вітчизняної державної та 

дипломатичної служби в Україні.  

Незважаючи на складності, керівництво Української Держави 

визначило, що без врегулювання цих важливих відносин будувати державу 

вкрай важко. Досвід попередників ніколи не повинен бути призабутий, а 

ретельно вивчений і впроваджений у практику. Попри всі здобутки і 

прорахунки Павла Скоропадського як чільного вітчизняного 

державотворця, ми переконані, що його ім‟я навіки залишиться на 

скрижалях Книги Буття українського народу [22; 32; 33, с. 96-109]. 

Надзвичайно важливими етапами для України є ХХ століття, а 

особливо – період державотворення від 1991 року й до сьогодення, коли 

Україна впевнено шукає своє історичне і політико-міжнародне місце в 

поліцентричному світі ХХІ століття. 

Орієнтація на Європу не є чимось новим у зовнішній політиці і 

дипломатії України. Ідея про те, що Україна, українська нація, є частиною 

Європи, тобто частиною християнського світу, завжди була важливим 

елементом української ідентичності. Останні два десятиліття Україна 

відчайдушно прагне позбутися своєї пострадянської ідентичності, як і 

асоціацій з нестабільним і небезпечним регіоном. Спроби Києва вирватися 

з іміджу проблемного регіону та стати частиною європейського і 

євроатлантичного простору, сьогодні натикаються на все менший опір з 

боку західних партнерів, мають значну інституціональну підтримку. 

Зовнішньополітичний курс України в історичній динаміці, у 

контексті регіональних геополітичних процесів сучасного світу, свідчить 

про пошуки Україною нової конфігурації міжінституціональних зв‟язків, 

нової моделі дипломатії та дипломатичної системи, нового міжнародного 

образу й іміджу і міждержавних відносин у Європі та світі. 

Сучасне зовнішньополітичне відомство України, є тією інституцією 

яка головно забезпечує механізм реалізації європейського та 

євроатлантичного напряму зовнішньої політики держави, а її 

дипломатична служба організована до потреб нового курсу держави в 
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контексті процесу демократизації «третьої хвилі» та особливостей його 

розвитку в пострадянських державах (дипломатична система України та 

модель дипломатії України). 

У 2017-2020 роках, політичним керівництвом України здійснено 

підготовчі заходи для інституціоналізації нової зовнішньополітичної 

моделі дипломатичного конструктиву, наразі з 2021 року відбувається 

процес формування нової зовнішньополітичної стратегії та вибору 

відповідного дипломатичного інструментарію в контексті нового світового 

політичного середовища, що глобалізується. 

Важливим етапом просування та популяризації позитивного іміджу 

України, утвердженню схвальних образів українців та України слугувало 

ХХ і початок ХХІ століття. Зовнішньополітичні стратегії України початку 

ХХІ століття в європейському міжнародно-політичному регіоні, 

формування й реалізація адекватної зовнішньої культурної політики та 

євроінтеграційного курсу потребують визначення інституціональних 

основ, основних параметрів цього регіону та місця в ньому України, 

зокрема в культурно-гуманітарному, науковому та освітньому 

просторі [18, с. 243-245]. 

Публічна і культурна дипломатія є дієвими формами міжнародних 

відносин і ефективним засобом просування у світовому та європейському 

публічному просторі позитивного іміджу держави за кордоном. Саме на 

початку ХХІ століття вона поповнила інструментарій дипломатії 

(інструменти дипломатії) і стала результативно впроваджуватися на 

практиці провідними державами світу по формуванню позитивного 

міжнародного іміджу держави [19]. 

Український інститут (з 2018 року) та культурно-інформаційні 

центри є стрижневими інституціональними елементами зовнішньої 

культурної політики України. Усі заходи, проведені цими інституціями, в 

остаточному підсумку повинні працювати на формування і просування 

сприятливого зовнішньополітичного іміджу держави, що представляється 

ними, на підвищення його міжнародного престижу та дипломатичного 

іміджу України, образу України як європейської держави. 

Усе вищевикладене переконує нас у тому, що ті традиції, які 

складалися віками, зберігають свою силу та привабливість і в наш час, 

формуючи позитивні образи українців та України в європейській 

суспільно-політичній думці та політико-дипломатичному просторі. Але 

одночасно і ставить проблеми, які потребують нагального вирішення: 

багато архівних матеріалів як в Україні, так і за рубежем чекають на своїх 

дослідників саме з питань вивчення архівів діаспори, європейської та 

української дипломатичної спадщини та подолання ментальних кордонів і 

стереотипів щодо образів українців та України, а також узагальнення їх 

історичних коренів та компаративного аналізу. 

Спираючись на стратифікаційні ретроспективні порівняння маємо 

можливість констатувати, що у період ХVІ-ХІХ століть, і в Західній, і в 
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Східно-Центральній Європі дипломатичні засоби застосовувалися як 

правило одні й ті ж, у всякому разі подібні, хоча, звичайно, існували і 

розбіжності, обумовлені особливостями історичного розвитку держав, 

національними звичаями і характером міжнародних відносин 

західноєвропейського і східно-центральноєвропейського регіонів. 

Дипломатична практика, норми протоколу і етикету, церемоніал та 

посольський звичай не залишалися незмінними та стійкими, вони постійно 

оновлювалися, сприятливо реагуючи на зміни в міжнародному житті 

Європи і на особливості розвитку суспільства. Протягом ХVІ-

ХVІІІ століть йшов процес непохитної інституціоналізації посольського 

звичаю, дипломатичної практики, дипломатичного протоколу та 

церемоніалу. Українська дипломатія та елементи дипломатичного 

протоколу (посольства, дипломатичне листування, дипломатичний 

церемоніал) активно застосовувалися в ХVІ-ХVІІІ століттях і свідчили про 

Україну, як європейську державу, яка активно боролась за свою 

незалежність, за своє місце в сім‟ї європейських народів. 

Формування загальноукраїнської ідентичності є визначальним 

чинником економічного поступу держави, становлення власної 

соціокультурної, міжкультурно-комунікаційної та цивілізаційної 

окремішності держави та її сучасної парадигми розвитку суспільства. 

Протягом своєї історії Україна була місцем зустрічі, перетину та 

взаємовпливу множини культурно-цивілізаційних і геополітичних впливів, 

що визначили наявний амбівалентний стан ідентичності більшості її 

громадян та цілу низку етнополітичних проблем сьогодення. Проте вже 

зараз у країні є певний мінімум національного консенсусу, що 

уможливлює її поступ як відносно стабільної та демократичної спільноти. 

У державі на сьогодні створена належна політико-правова база, що 

відповідає потребам розвитку багатоетнічного суспільства та міжнародно-

правовим стандартам у сфері захисту прав національних меншин [34]. 

Ціннісно-смисловим підґрунтям процесу націєтворення та 

формування сучасної парадигми розвитку суспільства має стати 

консолідація та конституювання громадян України як представників 

політичної нації, що уможливлюється становленням і розвитком 

громадянських форм організації суспільно-політичного життя. В 

етнополітичній сфері державна ідеологія має виходити з положення про 

необхідність сприяння збереженню та розвитку етнічних культур і 

титульного державотворчого етносу, й інших етносів, які мешкають на 

території України [35, с. 78-90; 36, с. 12-17; 37, с. 24-53]. 

У контексті аналізу розвитку сучасного суспільства автор 

продовжує попередні свої дослідження теорії, історії та практики 

європейського та українського державотворення, дипломатичного та 

державного протоколу, церемоніалу і етикету міжнародної ввічливості як в 

історичній ретроспективі, так і в умовах мондіалізованого світоустрою 
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ХХІ століття та трансформації дипломатичних систем держав 

світу [1, с. 32-37; 8, с. 268-274]. 

Знання основних правил спілкування між державами (міждержавної 

комунікації) і народами (міжкультурної комунікації) забезпечує 

взаємовідносини між ними, що є необхідною константою для вирішення 

різноманітних найскладніших проблем у сучасному глобалізованому світі, 

для налагодження ефективних інформаційно-комунікативних зв‟язків у 

сучасному суспільстві. На сьогодні актуальною проблемою і важливою 

складовою етапу інституціоналізації міжнародного співробітництва в 

сучасному суспільстві і міждержавних відносинах, є розвиток практичної 

дипломатії, моделей дипломатії та дипломатичних систем держав, зокрема 

організація державного і дипломатичного протоколу, церемоніалу та 

міжкультурної комунікації. 

Незважаючи на зміни, що відбуваються у світовому співтоваристві, 

стабільними залишаються форми, методи та інструменти дипломатичної 

роботи, серед них – дипломатичний протокол. Його нормативно-правові 

акти, правові норми та правила етикету міжнародної ввічливості 

застосовуються державами, міжнародними міжурядовими організаціями, 

учасниками міжнародних конференцій, а також правоохоронними 

органами іноземних держав [38, с. 66-79]. 

У дипломатичній практиці неприпустиме порушення норм 

дипломатичного протоколу та церемоніалу [39]. В умовах сьогодення 

актуалізувалося питання особливої мови дипломатичного протоколу 

(знакової, семантичної, семіотичної), що чітко окреслюється необхідністю 

нормативного та прецедентного дотримання правил і норм 

дипломатичного етикету як складової частини протоколу [40; 41, с. 37-41]. 

Компаративний аналіз взаємозв‟язків між протоколом, етикетом та 

міжнародною ввічливістю, і необхідності дотримання етикету в 

дипломатичних відносинах – є одним із напрямів досліджень науковців. У 

міжнародних дипломатичних контактах і міждержавних відносинах 

особливе місце приділяється протоколу та етикету [42]. 

Протокол (державний протокол і дипломатичний протокол) регулює 

міжнародні відносини і є обов‟язковою складовою сучасної дипломатичної 

системи держави. Державний протокол і дипломатичний протокол 

ґрунтуються на принципах міжнародної ввічливості та здійснюються за 

допомогою етикету, етикету міжнародної ввічливості. Мета міжнародної 

ввічливості, концепту «міжнародна ввічливість» – установити шанобливі, 

вельмишановні і взаємоповажні стосунки між двома чи більше особами чи 

державами [43; 44]. 

Не викликає сумнівів важливість дотримання дипломатичного 

етикету. Практична аргументація та обґрунтування: по-перше, існуючі 

протокольні критерії є результатом довготривалих процесів 

співробітництва, що протікали в різних соціальних сферах між різними 

категоріями суспільства; по-друге, багато протокольних та етикетних норм 
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ідентичні в різних державах; по-третє, дотримання протокольних норм не є 

категоричною вимогою. Вони варіюються залежно від місця, часу, 

обставин, традицій та соціокультурних умов [45]. 

Необхідно акцентувати увагу, що однією із характеристик 

державного і дипломатичного протоколу є обов‟язкове врахування 

традицій, культури, звичаїв і національних особливостей держав. Етикет 

(етикет міжнародної ввічливості) – це правила поведінки учасників 

міжнародних контактів. Ці норми ґрунтуються на морально-етичних 

засадах. Етикетні норми не мають юридичної сили, але є безумовно 

обов‟язковими у відносинах. Порушення правил дипломатичного етикету 

може призвести до дій у відповідь не тільки з боку держави, щодо якої їх 

було допущено, а й від третіх держав, що відзначають недипломатичний 

характер дій держави, яка порушила дипломатичний етикет [46; 47]. 

Будь-яка держава, як в історичному минулому, так і в умовах 

сучасного суспільства, має національні власні звичаї та традиції, що 

складаються під впливом умов життя народу та процесів націєтворення. 

Сьогодні у світі для встановлення політичних, економічних, 

соціокультурних, культурних і навіть сімейних контактів необхідно 

дотримуватись протокольних та етикетних норм. Протокол означає 

люксорне (розкішне) проведення дипломатичного прийняття, урочистого 

прийому, святкової презентації чи ювілейного заходу. Протокол є 

невід‟ємною частиною соціальної комунікації та міждержавних відносин. 

Протокол включає ті норми, яких необхідно дотримуватися всім 

представникам, дипломатам і політикам різних держав. Кожна країна, 

залежно від своїх звичаїв, традицій і політико-соціальних, 

етноконфесійних і культурних умов, має право внести до протокольних 

норм відповідні зміни (національні особливості дипломатичного 

протоколу та етикету міжнародної ввічливості) [48, с. 546-554]. 

Сьогодні у світі величезного значення набувають міжнародні 

контакти і міждержавні відносини. Офіційні делегації відвідують іноземні 

держави щодо переговорів у дипломатичній, соціальній, економічній, 

гуманітарній та інших сферах.  

Міжнародні контакти регулюються міжнародними конвенціями, 

договорами та іншими нормами, які мають обов‟язкову юридичну силу і 

без яких здійснення контактів неможливе. Головна роль регулювання 

відносин відводиться протоколу, який базується на принципах 

міжнародної ввічливості та реалізується в різних формах, однією з яких є 

етикет [49].  

Дотримуватись протокольних норм – зовсім не означає нехтувати 

національними та релігійними традиціями; насправді це означає, що всі 

повинні діяти за чіткими принципами, що виражають ідентичність 

інституції [50]. 

Складовою частиною протоколу є етикет (концепт «етикет 

міжнародної ввічливості»). Протокольні норми здійснюються з допомогою 
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етикету, правил поведінки учасників міжнародних контактів. Ці норми 

базуються на морально-етичних засадах. Етикетні норми не мають 

юридичної сили, але дотримання їх безумовно є обов‟язковою умовою в 

міжнародних відносинах і дипломатії [51]. 

На сьогодні, за умов досягнення науково-технічного прогресу та 

інституціонального розвитку сучасного суспільства, соціуму, 

прискорюються темпи дипломатичного життя, що, природно, неминуче 

позначається на загальних тенденціях до раціоналізації та демократизації 

протоколу, і навіть спрощення деяких церемоніальних елементів, відмови 

від їх зайвої урочистості. Ці інституціональні зміни є результатом 

необхідності економії часу керівництва держав, дбайливим ставленням до 

витрачання коштів. Але неминучі зміни в протоколі з часом не повинні 

торкатися його основних норм, які пов‟язані спочатку з принципами 

суверенітету держав, невтручання у внутрішні справи одна одної та 

рівності на міжнародній арені та ін. [52, с. 30-33].  

Теоретико-методологічні аспекти дослідження державного і 

дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету міжнародної 

ввічливості полягають у формулюванні дефініцій, категорій і понять 

(категорійно-понятійний апарату).  

Одна із пріоритетних складових частин і змістового концепту 

протоколу (державного протоколу і дипломатичного протоколу) – 

урахування та дотримання норм, традицій, культури, звичаїв і 

національних особливостей держав, їх відповідність дипломатичній 

системі та системі державних і дипломатичних органів держави.  

Дипломатичний етикет – це правила поведінки дипломатів та інших 

офіційних осіб під час різних дипломатичних заходів та взаємодії. 

Більшість етикетних норм є узагальненими і співпадають у 

дипломатичному, діловому, світському та інших видах етикету. З огляду 

на важливість дефініцій «державний протокол», «дипломатичний 

протокол» і «етикет», фахівці у сфері міжнародних відносин повинні 

досконало знати всі тонкощі протоколу та етикету [53, р. 6-7]. 

У результаті професійного навчання – студенти, слухачі, здобувачі, 

аспіранти, докторанти, державні службовці, дипломатичні працівники – 

мають опанувати такі професійні компетентності, зокрема як: 

характеризувати методи та засоби дипломатичної комунікації; 

характеризувати основні види документів і дипломатичного листування; 

описувати специфіку протокольної практики двосторонньої та 

багатосторонньої дипломатії (міжнародних організацій, міжнародних 

нарад, конференцій, самітів тощо); характеризувати основні правила і 

норми дипломатичного етикету як складових іміджу сучасного дипломата, 

офіційної особи; складати підсумкові документи за результатами 

проведення дипломатичних бесід; моделювати схеми проведення різного 

роду представницьких і протокольно-організаційних заходів; розробляти 

програми візитів; моделювати схеми розміщення під час нарад, 
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переговорів, самітів, конференцій, дипломатичного прийняття та 

урочистих прийомів, зокрема – у транспортних засобах; використовувати 

отримані знання під час майбутньої роботи за фахом у сфері міжнародних 

відносин, зовнішньої політики і дипломатії [54, с. 112-114; 55, с. 174-178]. 

Професійна діяльність і професійне поле для працевлаштування 

фахівців у сфері міжнародних відносин у сучасному суспільстві досить 

широке і різноаспектне: система органів дипломатичної служби 

(Міністерство закордонних справ України, представництва Міністерства 

закордонних справ України на території України, закордонні дипломатичні 

установи України), державна служба, бізнес-структури, інституції 

міжнародного туризму, міжнародні департаменти міністерств і відомств, 

місцевих органів самоврядування, провідних фірм, засоби масової 

інформації, інституції закладів вищої освіти (ЗВО), які функціонально 

реалізують освітньо-наукові завдання у сфері міжнародного 

співробітництва і міжнародних зв‟язків. тощо.  

Саме в цих організаціях, установах, інституціях їм і знадобляться 

знання дипломатичного протоколу та етикету міжнародної ввічливості на 

професійному рівні. Функції держави, пов‟язані зі здійсненням 

зовнішньополітичної діяльності та практичної дипломатичної роботи, 

реалізуються з використанням інструментарію дипломатичного протоколу 

та етикету міжнародної ввічливості [56, р. 106-115; 57]. 

Сучасне суспільство у пошуках моделі соціальної парадигми 

постійно задіює для свого інституціонального розвитку нові види і форми 

дипломатії, переговорів і міжкультурної комунікації [46; 58].  

В умовах сьогодення та поліцентричного світоустрою, у діяльності 

закладів вищої освіти (ЗВО), у процесі інтернаціоналізації сучасної освіти, 

ефективно використовуються – освітня дипломатія і наукова дипломатія, 

іміджева і презентаційна дипломатія в публічному просторі 

інституціональної та публічної історії [59, с. 114-119; 60; 61]. 

Отже, політика ідентичності, національного самоствердження 

України має ґрунтуватися на визнанні непорушності державного 

суверенітету і територіальної цілісності, налагодженні паритетних, 

партнерських відносин з іншими державами світу, що передбачає 

відстоювання та повноцінне представництво на міжнародній арені 

органами державної влади інтересів усіх українських громадян.  

Державна влада буде легітимним гарантом забезпечення 

стабільності загальнонаціонального суспільно-політичного життя, 

дотримання прав і свобод громадян України, повноправним виразником 

їхніх інтересів. Міжкультурна комунікація і національна політика 

ідентичності є одним із важливих факторів формування та трансформації 

сучасної дипломатичної системи та моделі дипломатії України. 

Досягнення міжкультурного розуміння і, як результат, виникнення 

ефективної міжкультурної комунікації, є ідеальною моделлю, до якої 
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повинна прагнути людина у своєму бажанні якнайкраще і ефективніше 

адаптуватися до навколишнього світу. 

Міжкультурна комунікація – це необхідний елемент будь-якої 

міжкультурної взаємодії. Уся історія людства – це діалог, який є умовою 

взаєморозуміння людей. Взаємодія культур, їх діалог – це основа для 

розвитку міжнаціональних, міжкультурних, міжетнічних стосунків.  

Теоретичні й практичні аспекти проблеми міжкультурної 

комунікації потребують детальнішого вивчення, а перспективами 

подальших досліджень може бути філософський аналіз міжкультурної 

комунікації в умовах глобалізації як процес взаємодії між людьми.  

Тільки така взаємодія «свого та чужого/іншого» під час творення 

історії розриває межі запозичення й сягає рівня суголосся, діалогу культур 

і є важливою умовою подолання криз ідентичності й становлення її нової 

якості. Із творенням власних зразків ідентичності суспільства в державно-

правовому, національному, моральному аспектах були пов‟язані, 

наприклад, наміри діячів Просвітництва та Французької революції.  

Процес формування не лише світового, але і європейського 

співтовариства й досі інституціонально й регіонально продовжується. Те, 

що ми називаємо нині європейською спільнотою, колом європейської 

цивілізації, є лише ядром, прототипом майбутнього консорціуму народів. І 

входження до цього кола можливе лише за тим принципом, за яким ця 

спільнота створювалася, – тобто завдяки виробленню власних зразків 

ідентичності на підвалинах, про які йшлося вище.  

Тільки вибудувавши щодо європейських культур власну українську 

модель ідентичності, можна отримати єдино реальне підґрунтя, аби 

влитися в європейське культурно-політичне коло та європейський соціум. 

Цілком заслуговує на подальші дослідження поставлене питання 

про інституціональну історію, традиції та практичний досвід українського 

державотворення, етапи становлення й розвитку дипломатії України ХХ-

ХХІ століть: від історичних витоків інституціональної історії до сучасної 

оновленої парадигми розвитку суспільства. 

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі нададуть 

можливість створити цілісну системну картину інституціонального, 

соціокультурного й політико-дипломатичного розвитку українських 

традицій та національних особливостей унікального європейського явища 

– українського ідентифікаційного пошуку щодо самоутвердження, як 

інституціонального кластеру політики, дипломатії і культури тогочасної та 

сучасної Європи ХХІ століття. 
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2.4. Фемінітиви, їх походження, розвиток та вживання в  

українській та європейських мовах 

 

В усі часи українська жінка заслуговувала на те, щоб дослухалися 

до її думки, помічали серед інших жінок, радилися з нею. Тому, як 

наслідок, у мовному середовищі і виникли фемінітиви. Проте палко йде 

дискусія, чи доцільно їх вживати у сучасному лексиконі. Є багато 

суперечок, чи притаманні фемінітиви українській мові та чи потрібно їх 

вживати щодо позначення тієї чи іншої професії.  

Фемінітив – це іменник жіночого роду на позначення жінок за їх 

професіями, посадами, видами зайнятості. Фемінітиви є явищем 

загального здобутку слов‟янських діалектів, а отже, розвиток фемінітивної 

підсистеми варто прослідковувати з праслов‟янської мови. 

Загальнослов‟янські словотвірні процеси заклали міцне підґрунтя для 

виникнення та подальшого розвитку фемінітивів в українській та інших 

слов‟янських мовах. 

Перш за все, варто зазначити, що у фемінітивів присутнє 

індоєвропейське коріння. Їх формування припало на період спільного 

розвитку індоєвропейських діалектів, який є досить віддаленим від 

сьогодення і найменш відновлюваним порівняно з іншими дописемними 

етапами [1] 

Однак існування малої кількості жіночих назв у багатьох 

індоєвропейських мовах дозволило вказати, згідно з етимологічними 

словниками, на появу таких номінацій під час спільної індоєвропейської 

єдності та формування значення фемінітивності. На індоєвропейське 

походження вказували лише первісні корені або основи, які виражали 

іменне чи інше значення, а статус утворених номінативних одиниць давні 

жіночі назви набули в загальнослов‟янську добу. 

Фемінітивами індоєвропейського походження постають загально-

побутові назви жінок за родинними відносинами (*baba, *dъči, *žena, 

*zъly, *mama, *mati) та атрибутивними ознаками (*vьdova, *děva). На 

праслов‟янській основі це були непохідні слова, зв'язок яких з 

індоєвропейськими словами можна встановити під час етимологічного 
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дослідження. Такі початкові жіночі назви стали фундаментом для 

формування нових слів та лексичних значень у давньослов‟янській 

мові(*mamъka, *sestrica), особливо в історії розвитку фемінітивної 

підсистеми в українській мові. Назви жінок, що походять з 

індоєвропейської, та похідні від цих назв перейняла давня українська мова: 

в тогочасних писемних згадках вони найбільше відображали непохідні 

фемінітиви. 

Ще Нестор Літописець у «Повісті минулих літ» використовував у 

своїх працях перші фемінітиви, такі як: жінка, жона, сестра, дочка, 

поганка, княгиня. Отже, вже тут можна переконатися, що в давньоруській 

мові кінця першого тисячоліття були відомі словотворчі засоби, щоб 

позначити осіб жіночої статі. А вже, із запровадженням християнства у 

Київській Русі можна зустріти використання багатьох фемінітивів: княгиня 

Ольга, гетьманша Анастасія Скоропадська-Марковська тощо.  

Фемінітиви в українській мові – явище зовсім не нове. Так 

дослідниця історії українських фемінітивів Марія Брус [2] вказує про 

виникнення фемінітивів ще за дописемної доби.Найдавніші пам‟ятки 

стверджують, що перший фемінітив – це княгиня. Присутність 

фемінітивівможна спостерігати також у перших словниках, що були 

випущені ще у 16 столітті. До першого українського друкованого словника 

«Лексис» Лаврентія Зизанія [3] увійшли сім назв жіночих осіб: горбата, 

молодиця, невістка, скорчена, сляка, дочка, медведиця. Подальша їх 

кількість з часом тільки збільшувалась.  

Вже у 1907-1909 роках у «Словарі» Бориса Грінченка [4] 

налічувалося близько 935 жіночих найменувань. Далі у 1924-1932 роках 

цю традицію унаслідував Агатангел Кримський [5]; в його працях 

зустрічаються такі фемінітиви, як лікарка, професорка, викладачка. Щодо 

найбільшого українськогословника [6], то він містить близько 

3500 фемінітивів.  

Проте радянська влада задля схожості звучання української мови з 

російською вилучила багато слів з даного словника. Тоді «лікар»був тільки 

«лікар»: це стосувалося і чоловічої, і жіночої статей. Так само і з 

«вчитель», а не «вчителька»; «письменник», а не «письменниця» тощо. 

Велика кількість науковців стверджують, що гендерні мовні особливості 

були витіснені з вживання в українській мові у 30-х роках 20-го століття 

під впливом російської мови. Лиш з появою незалежності вони поступово 

почали відновлюватись [7] 

Вживання фемінітивів можна проглядати також у творчості відомих 

українських письменників, поетів та поетес. Так у творах Тараса 

Григоровича Шевченка можна зустріти царівну, генеральшу, попівну, 

артистку, крамарівну, швачку тощо. Часто вживала фемінітиви у своїй 

творчості і Леся Українка. 

Теорію про русифікацію в 30-х роках також підтверджує 

краєзнавець Юрій Безух. Він підтверджує, що система російської мови 
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трохи інша, їй не властиве творення та вживання фемінітивів, тому під час 

тиску русифікації фемінітиви і були витіснені з української мови. Та навіть 

незважаючи на це, в Академічному тлумачному словнику, який 

критикують за те, що він написаний під впливом російської мови, 

налічують понад 700 фемінітивів. Тому навіть такий вплив не витіснив 

велику кількість фемінітивів з української мови. Позитивна тенденція 

зберігається і до сьогодні: з 2005 року кількість фемінітивів збільшилась в 

10-15 разів.  

Варто згадати про творення фемінітивів в українському 

правописі [8]. Відповідно, до правил українського словотворення іменники 

на позначення осіб жіночої статі утворюються від іменників чоловічого 

роду за допомогою суфіксів -к-; -иц-; -ин-; -ес- та інших: 

 найуживанішим є суфікс -к-, бо він поєднується з різними типами 

основ: автор – авторка, дизайнер – дизайнерка; 

 суфікс -иц- приєднуємо до основ на -ник: верстальник – 

верстальниця; 

 суфікс -ин- сполучаємо з основами на -ец: кравець – кравчиня, 

плавець – плавчиня; 

 суфікс -ес- вживається рідко і зустрічається у небагатьох 

лексичних випадках, що варто запам‟ятати: патронеса, поетеса.  

В українській мові досить багато суфіксів, щоб утворити 

фемінітиви, але деякі правила залишаються несталими, що ускладнює їх 

вживання. Наприклад, існує кілька варіантів від слова «фотограф»: 

фотографка, фотографиня, фотографеса. 

Якщо згадати про вживання фемінітивів в інших мовах, то тут 

можна провести паралель з країнами Європи. Наприклад, у Франції 

фемінітиви також офіційно введені до мовних правил, особливо для 

позначення тих чи інших професій. Французька академія стверджує, що 

будь-які зміни, які мають за ціль визнати в мові місце жінки у сучасності, 

можна прийняти, якщо ці зміни не суперечать елементарним правилам 

французької мови, хоча раніше академія різними способами заперечувала 

використання фемінітивів, оскільки вважала їх варварськими. Але зараз 

вони вважають вживання фемінітивів «природною еволюцією французької 

мови». Так тепер академія дозволяє вживання, зокрема слова professeure 

(професорка) замість чоловічого варіанту professeur (професор), а також 

вони зазначили, що деякі фемінітиви дуже широко використовуються. 

Наприклад, існує кілька фемінітивів для позначення професій: auteur 

(автор) – auteure, autoresse та autrice. Зрештою, в установі, що пильнує 

чистоту французької мови з 17-го століття заявили, що не будуть 

визначати повний список назв професій, бо це, на їх думку, є непосильно.  

Інша країна, Німеччина, також активно покращує гендерну 

чутливість мови, бо також зазнала серйозних змін у творенні фемінітивів. 

Кожна назва людини за професією чи родом занять вживається у формах 
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жіночого і чоловічого родів: LehrfrauenundLehrlinge – учениці та учні, 

Studentin – студентка.  

Фемінітиви вживаються також і у сучасній чеській мові: autor– 

autorka, collega – colegyně. У всіх інших франкомовних країнах, таких як 

Бельгія, Люксембург, Швейцарія та у канадській провінції Квебек також 

широкого вжитку набули фемінітиви для позначення професій. 

Що стосується англійської мови, то тут навпаки уникають будь-

яких форм, які вказують на стать у назвах професій та занять: police officer 

замість policeman, athlete замість sportsman, firefighter замість fireman тощо. 

Щодо необхідності вживання фемінітивівдля позначення професій, 

то людям досить легко даються такі фемінітиви, як вчителька, покоївка, 

телеведуча, журналістка, медсестра, асистентка. А такого роду фемінітиви 

як викладачка, директорка, менеджерка, адміністраторка, продюсерка, 

редакторка, лікарка, професорка є досить доволі маловживаними. Можна 

зробити висновок, що на одних позиціях тривалий час було більше жінок, 

а на інших, відповідно, більше чоловіків. Або ж людство не звикло 

увиразнювати жінок в професії. 

Як висновок, можна підсумувати, що назви жінок усіх часів є 

цікавими й оригінальними, а саме їх смислові та функціональні 

особливості, оскільки кожна епоха присвоювала фемінітивам певного 

відтінку та граматичного використання. Тобто існування фемінітивів 

можна відстежити протягом всього існування України як держави, 

відмінність лиш у тому, що їх кількість, які використовувалися в 

українській мові в різні етапи зростала чи зменшувалась, це певною мірою 

залежало від влади. На всіх стадіях створювалися нові позначення жіночих 

назв, які пережили активне чи пасивне користування в українській мові, 

що знайшло своє відображення у словнику. Слова-фемінітиви у наш час 

стають популярними в рамках професійного самовираження, і повсякденне 

вживання фемінітивів у сучасному вживанні є значущою мовною 

ідентифікацією суспільства.  
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2.5. Соціально-політичний вимір концептосфери  

української та російської мовної свідомості 

 

Сучасна соціально-політична ситуація є складним випробуванням 

для всіх українців, тому вчені, у тому числі лінгвісти, не можуть 

залишатися осторонь проблем держави. До сфери наших наукових 

інтересів входить компаративний аналіз української та російської мовної 

свідомості, тому логічно, що в умовах війни актуальним і вкрай важливим 

завданням є спроба зрозуміти і усвідомити підґрунтя наявного стану 

речей. Чи існують якісь глибинні передумови того, що українці і росіяни 

принципово по-різному сприймають нинішню повсякденну реальність? Чи 

насправді лише пропаганда обумовлює ставлення пересічних росіян до 

війни, або все ж таки існують певні глибинні передумови зазначеного 

стану речей? Ми вважаємо, що витоки трагедії полягають у відмінностях 

національного характеру українців і росіян. 

Для збереження неупередженості ми проаналізували матеріал, 

представлений в офіційних виданнях – українсько- та російськомовних 

асоціативних словниках. Оскільки нас цікавив, перш за все, найновіший 

період часу, було прийняте рішення зосередитися на асоціативних 

словниках, укладених у ХХІ столітті. Мова йде про п‟ять словників: 

1) «Славянский ассоциативный словарь» під редакцією Н. В. Уфимцевої 

(2004) (САС) [4]; 6) Мартінек С. «Український асоціативний словник» 

(2008) (УАС2008) [2]; 7) Черкасова Г. А., Уфимцева Н. В. «Русский 

региональный ассоциативный словарь-тезаурус (европейская часть 

России)» (2014) (ЕВРАС) [6]; 8) Шапошникова І. В., Романенко А. А. 

«Русский региональный ассоциативный словарь (Сибирь и Дальний 

Восток)» (2014) (СИБАС) [7]; 9) Мартінек С., Мітьков В. «Український 

асоціативний словник» (2021) (УАС2021) [3]. 

Матеріалом нашого дослідження стали слова-реакції українців і 

росіян на слова-стимули, що пов‟язані з соціально-політичним виміром 

концептосфери: 1) «батьківщина/родина»; 2) «влада/власть»; 

3) «громадянин/гражданин»; 4) «держава/государство»; 5) «закон/закон»; 

6) «країна/страна»; 7) «лідер/лидер»; 8) «народ/народ»; 9) «нація/нация»; 

10) «уряд/правительство». Статистично значущими вважалися реакції, що 

перевищували або дорівнювали 0,5% від загальної кількості; крім того, 

незалежно від фактичного відсотка, не зараховувалися одиничні реакції. 

До ядерної зони ми віднесли слова-реакції, що представлені на рівні 4,1% і 

більше, до приядерної зони – від 1,1% до 4,0%, до периферійної зони – від 

0,5% до 1,0%. 
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Дослідження соціально-політичного виміру концептосфери в 

українській (УМС) і російській (РМС) мовній свідомості відбувалося на 

основі психосемантичного моделювання концептуального поля. 

Психічний компонент моделі базується на характеристиці основних 

сфер свідомості, запропонованих російським вченим А. В. Івановим [1]. 

Тілесно-перцептивний компонент свідомості представляє собою відчуття 

(зовнішні та внутрішні), сприйняття і конкретні уявлення, за допомогою 

яких людина отримує первинну інформацію про своє зовнішнє оточення, 

про власне тіло та його взаємини з іншими тілами. Логіко-понятійний 

компонент свідомості характеризується тим, що відображує здатності 

людини до узагальненого і систематичного розуміння внутрішніх 

властивостей і зв'язків реальності. Можна сказати, що це сфера чітких 

аналітико-синтетичних розумових операцій та суворих логічних доказів. 

Емоційно-афективний компонент свідомості не має безпосереднього 

зв'язку із зовнішнім предметним світом. Це сфера глибоко суб'єктивних 

станів, переживань та передчуттів, а також емоційного ставлення до інших 

людей та ситуацій. Ціннісно-смисловий компонент може бути 

співвіднесений із ціннісною сферою свідомості. Тут укорінені вищі 

духовні регулятиви та ідеали культурної творчості людини. Можна 

сказати, що базисом цього компоненту є не істина як форма узгодження 

думки з предметною дійсністю, а цінності як форми узгодження дійсності 

з нашими духовними смислами та цілями. 

Семантичний компонент моделі ґрунтується на виділенні категорій 

речі, властивості та відношення, запропонованих в рамках варіанту 

некласичної логіки українським вченим А. І. Уйомовим [5]. 

Характеризуючи ці три категорії, слід зазначити, що вони можуть бути як 

матеріальними, так і ідеальними. В узагальненому вигляді все, що може 

бути назване чи описане, є річчю (об‟єктом, предметом, сутністю). Все, що 

відрізняє одну річ від іншої, є властивістю. Категорія відношення означає 

наявність зв‟язку між двома або кількома речами. 

Перейдемо, по-перше, до розгляду слів-реакцій респондентів, по-

друге, до аналізу концептуальних полів обраних концептів. 

Слово-стимул «батьківщина» (УМС) 

САС: Україна (20,1%), рідна (16,3%), моя (8,1%), дім (3,1%), земля 

(3,1%), єдина (2,7%), мати (2,7%), одна (2,5%), країна (1,9%), наша (1,7%), 

рідна земля (1,7%), ненька (1,5%), любов (1,0%), вірність (0,8%), край 

(0,8%), патріотизм (0,8%), рідне (0,8%), село (0,8%), вітчизна (0,6%), 

народ (0,6%), патріот (0,6%), рідне місто (0,6%), рідний край (0,6%), 

родина (0,6%). 

УАС2021: Україна (32,2%), моя (10,4%), рідна (8,4%), одна (7,4%), 

дім (2,0%), країна (1,5%), мати (1,5%), вітчизна (1,0%), наша (1,0%), 

партія (1,0%). 
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Слово-стимул «родина» (РМС) 

САС: мать (37,3%), моя (9,5%), Россия (6,9%), страна (3,9%), дом 

(3,4%), отчизна (2,7%), земля (2,2%), отечество (1,9%), одна (1,4%), 

зовѐт (1,0%), город (0,8%), любовь (0,8%), мать зовѐт (0,8%), Москва 

(0,8%), природа (0,8%), край (0,7%), патриотизм (0,7%), родная (0,7%), 

большая (0,5%), великая (0,5%), жизнь (0,5%), любить (0,5%), наша 

(0,5%), уродина (0,5%), чужбина (0,5%). 

ЕВРАС: мать (29,5%), Россия (17,6%), моя (8,5%), дом (4,5%), 

страна (4,4%), отчизна (1,8%), земля (1,6%), город (1,5%), отечество 

(1,0%), патриотизм (1,0%), зовѐт (0,9%), край (0,9%), патриот (0,9%), 

матушка (0,7%), мать зовѐт (0,7%), наша (0,7%), долг (0,5%), любовь 

(0,5%), малая (0,5%), мама (0,5%). 

СИБАС: мать (27,5%), Россия (20,9%), моя (8,2%), дом (5,0%), 

страна (4,2%), патриот (2,4%), земля (1,6%), зовѐт (1,4%), отчизна 

(1,4%), мама (1,2%), отечество (1,2%), мать зовѐт (1,0%), защищать 

(0,8%), наша (0,8%), патриотизм (0,8%), уродина (0,8%), гордость (0,6%), 

город (0,6%), Казахстан (0,6%), край (0,6%), одна (0,6%), поле (0,6%), 

родная (0,6%), Русь (0,6%). 

Концепт «Батьківщина/Родина» 

Як в УМС, так і в РМС концепт представлений переважно словами-

реакціями, що відносяться до логіко-понятійного компонента психічного 

рівня та компонента «річ» семантичного рівня. В обох випадках мова йде 

як про конкретні поняття (край, місто, село), так і про абстрактні 

(вірність, патріотизм, природа). Разом із тим, найбільш виражена 

семантична відмінність спостерігається за компонентом «відношення»: в 

РМС батьківщина фігурує як те, що або потребує якихось активних дій, 

чогось вимагає (зовѐт), або як об‟єкт докладання зусиль (защищать, 

любить). В УМС батьківщина в більшій мірі асоціюється з 

приналежністю: моя, одна, єдина, наша. 

Слово-стимул «влада» (УМС) 

УАС2008: уряд (5,9%), гроші (3,9%), брехня (2,5%), державна 

(2,5%), президент (2,5%), держава (2,0%), вища (1,5%), несправедлива 

(1,5%), нечесна (1,5%), сила (1,5%), авторитет (1,0%), анархія (1,0%), 

багатство (1,0%), дурна (1,0%), жорстока (1,0%), злодії (1,0%), злочин 

(1,0%), міць (1,0%), можливість (1,0%), погана (1,0%), політика (1,0%). 

Слово-стимул «власть» (РМС) 

ЕВРАС: сила (8,3%), деньги (7,7%), президент (5,3%), народа 

(4,4%), народу (2,8%), политика (2,4%), народ (2,0%), закон (1,8%), 

правительство (1,8%), государство (1,7%), король (1,3%), демократия 

(1,1%), зло (1,1%), коррупция (1,1%), царь (1,1%), над миром (0,9%), 

абсолютная (0,7%), богатство (0,7%), влияние (0,7%), денег (0,7%), 

короля (0,7%), монарха (0,7%), президента (0,7%), в руках (0,6%), 

возможность (0,6%), закона (0,6%), имущих (0,6%), ложь (0,6%), 
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могущество (0,6%), монархия (0,6%), огня (0,6%), ответственность 

(0,6%), получить (0,6%), царя (0,6%). 

СИБАС: сила (9,2%), деньги (6,6%), президент (5,4%), народа 

(5,0%), народу (3,6%), государство (2,6%), политика (2,2%), управление 

(1,8%), правительство (1,6%), народ (1,2%), царь (1,2%), закон (1,0%), зло 

(1,0%), могущество (1,0%), президента (1,0%), король (0,8%), монархия 

(0,8%), ответственность (0,8%), плохо (0,8%), советов (0,8%), страна 

(0,8%), безграничная (0,6%), большая (0,6%), иметь (0,6%), корона (0,6%), 

коррупция (0,6%), монарх (0,6%), моя (0,6%), над миром (0,6%), политик 

(0,6%), полная (0,6%), продажная (0,6%), страх (0,6%), трон (0,6%). 

Концепт «Влада/Власть» 

В УМС концепт представлений в основному логіко-понятійним 

компонентом психічного рівня та компонентами «річ» і «властивість» 

семантичного рівня; в РМС, окрім зазначеного, вираженим є семантичний 

компонент «відношення». Більша частина понять в обох випадках має 

абстрактний характер (гроші, демократія, держава, можливість, 

політика), проте існує різниця у сутнісному наповненні концептуального 

поля. В УМС перетин логіко-понятійного компонента і компонента «річ» 

містить переважно нейтральні слова, тоді як у РМС відчутна ієрархічність 

(король, монархия, правительство, управление, царь). Що стосується 

сутнісного наповнення семантичного компонента «властивість», то для 

УМС характерна критична оцінка влади (несправедлива, нечесна, дурна, 

жорстока, погана), тоді як для РМС більшою мірою притаманне її 

звеличення (абсолютная, большая, безграничная, полная). Крім того, 

вираженість компонента «відношення» для РМС характеризує сприйняття 

влади не як феномену, а як приналежності, тобто велике значення має те, 

кому або чому власне належить влада (народа, денег, закона, короля, 

монарха, президента, царя). 

Слово-стимул «громадянин» (УМС) 

УАС2021: України (32,5%), людина (6,7%), Україна (5,3%), 

українець (5,3%), країна (4,8%), держава (3,8%), країни (3,8%), паспорт 

(2,9%), патріот (2,9%), законослухняний (1,4%), прапор (1,4%), світу 

(1,4%), Америки (1,0%), держави (1,0%), житель (1,0%), львів’янин (1,0%), 

мешканець (1,0%), Росія (1,0%), свідомість (1,0%), США (1,0%), 

Українець (1,0%). 

Слово-стимул «гражданин» (РМС) 

ЕВРАС: России (16,8%), начальник (13,5%), РФ (13,3%), человек 

(9,3%), страны (4,8%), страна (4,2%), паспорт (3,8%), Россия (3,3%), 

товарищ (2,2%), мира (2,0%), государство (1,8%), патриот (1,5%), СССР 

(1,1%), государства (0,9%), личность (0,9%), Советского Союза (0,9%), 

житель (0,7%), город (0,5%), гражданка (0,5%), законопослушный (0,5%), 

иностранец (0,5%), Маяковский (0,5%), порядочный (0,5%), родина (0,5%), 

россиянин (0,5%), свободный (0,5%). 
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СИБАС: России (15,8%), РФ (10,6%), человек (10,2%), начальник 

(9,6%), страны (4,8%), страна (4,6%), Россия (4,2%), паспорт (2,8%), 

патриот (2,8%), государство (2,2%), товарищ (2,2%), СССР (1,4%), 

россиянин (1,2%), я (1,2%), житель (1,0%), законопослушный (0,8%), 

права (0,8%), честный (0,8%), государства (0,6%), дурак (0,6%), мира 

(0,6%), общество (0,6%), порядочный (0,6%), Российской Федерации 

(0,6%), своей страны (0,6%). 

Концепт «Громадянин/Гражданин» 

Концепт найбільше представлений логіко-понятійним компонентом 

психічного рівня та компонентами «річ» і «відношення» семантичного 

рівня. В цілому, концептуальне поле в УМС та РМС співпадає: в обох 

випадках воно об‟єднує лексичні одиниці на позначення країни та місця 

проживання, а також людей (житель, мешканець, українець, росіянин). 

Негативні конотації чи експресія у трактовці концепту відсутні. 

Невеликою відмінністю є те, що в РМС є додаткове смислове 

навантаження: поняття «громадянин» сприймається не тільки як 

самостійна лексема, а й як частина усталеного звертання (гражданин 

начальник). 

Слово-стимул «держава» (УМС) 

УАС2008: Україна (11,2%), країна (8,4%), міцна (3,7%), народ 

(3,3%), влада (2,8%), наша (2,3%), незалежна (2,3%), демократична 

(1,9%), могутня (1,9%), політика (1,9%), суспільство (1,9%), українська 

(1,9%), нація (1,4%), президент (1,4%), рідна (1,4%), спільнота (1,4%), 

уряд (1,4%), бідна (0,9%), велика (0,9%), відсутня (0,9%), герб (0,9%), 

захист (0,9%), майбутнє (0,9%), місто (0,9%), парламент (0,9%), 

самостійна (0,9%), сила (0,9%), тризуб (0,9%), устрій (0,9%). 

Слово-стимул «государство» (РМС) 

ЕВРАС: Россия (13,8%), страна (11,6%), власть (4,1%), РФ (3,7%), 

большое (2,9%), президент (2,4%), наше (2,0%), Российское (2,0%), 

политика (1,7%), сила (1,3), и право (1,1%), родина (1,1%), великое (0,9%), 

граница (0,9%), правительство (0,9%), право (0,9%), Родина (0,9%), 

сильное (0,9%), демократия (0,7%), коррупция (0,7%), люди (0,7%), мощь 

(0,7%), общество (0,7%), республика (0,7%), справедливое (0,7%), 

управление (0,7%), это я (0,7%), город (0,6%), единое (0,6%), закон (0,6%), 

и политика (0,6%), народ (0,6%), нация (0,6%), огромное (0,6%), система 

(0,6%), территория (0,6%), тоталитарное (0,6%), царь (0,6%). 

СИБАС: страна (12,4%), Россия (11,9%), власть (5,4%), 

правительство (3,0%), президент (2,4%), российское (2,0%), наше (1,4%), 

политика (1,4%), Российское (1,4%), РФ (1,4%), сильное (1,4%), 

демократия (1,2%), родина (1,2%), большое (1,0%), и право (1,0%), 

общество (1,0%), единство (0,8%), закон (0,8%), народ (0,8%), плохое 

(0,8%), правовое (0,8%), сила (0,8%), флаг (0,8%), нация (0,6%), 

независимое (0,6%), обман (0,6%), Родина (0,6%), система (0,6%), СССР 

(0,6%). 
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Концепт «Держава / Государство» 

І в УМС, і в РМС концепт найбільше виражений логіко-понятійним 

компонентом психічного рівня та компонентами «річ» і «властивість» 

семантичного рівня. В обох випадках концептуальне поле складається 

переважно з абстрактних понять (нація, президент, суспільство, політика), 

проте для носіїв УМС вони мають нейтральний характер (для компонента 

«річ» – влада, народ, спільнота, суспільство) та позитивне емоційне 

забарвлення (для компонента «властивість» – міцна, могутня, незалежна, 

рідна), то для носіїв РМС відчутною є ієрархічність і більш виражене 

негативне забарвлення (для компонента «річ» – коррупция, управление, 

царь, для компонента «властивість» – плохое, тоталитарное). Слід 

зазначити, що РМС не позбавлена позитивного ставлення до держави, 

проте воно пов‟язане з прийняттям диктату, «розумного» керівництва для 

досягнення мети: на це вказують такі поняття, як мощь, сила, система, 

территория тощо. 

Слово-стимул «закон» (УМС) 

УАС2021: порядок (10,0%), право (6,0%), і порядок (3,5%), правило 

(3,5%), держава (3,0%), конституція (3,0%), для всіх (2,5%), України 

(2,0%), державний (1,5%), правила (1,5%), суд (1,5%), Божий (1,0%), ВР 

(1,0%), виконання (1,0%), дія (1,0%), дотримуватись (1,0%), не діє (1,0%), 

обов’язок (1,0%), один для всіх (1,0%), покарання (1,0%), порушення 

(1,0%), про освіту (1,0%), справедливий (1,0%), сухий (1,0%). 

Слово-стимул «закон» (РМС) 

ЕВРАС: порядок (17,4%), и порядок (10,1%), право (4,3%), суд 

(3,4%), конституция (2,6%), кодекс (2,3%), правило (2,3%), власть (1,9%), 

справедливость (1,9%), суров (1,7%), суровый (1,7%), справедливый (1,5%), 

РФ (1,3%), человек (1,3%), нарушать (1,1%), Божий (0,9%), для всех 

(0,9%), жизни (0,9%), права (0,9%), правосудие (0,9%), соблюдать (0,9%), 

судья (0,9%), строгий (0,8%), государственный (0,6%), государство 

(0,6%), Конституция РФ (0,6%), нет (0,6%), преступление (0,6%), сила 

(0,6%), федеральный (0,6%), юридический (0,6%). 

СИБАС: порядок (14,5%), и порядок (9,6%), суд (4,8%), 

конституция (3,8%), право (3,2%), власть (2,0%), судья (2,0%), нарушать 

(1,6%), правило (1,6%), государство (1,4%), кодекс (1,4%), подлости 

(1,2%), соблюдать (1,2%), тюрьма (1,2%), правосудие (1,0%), РФ (1,0%), 

суров (1,0%), книга (0,8%), несправедливый (0,8%), права (0,8%), правда 

(0,8%), сила (0,8%), справедливый (0,8%), статья (0,8%), человек (0,8%), 

для всех (0,6%), жизни (0,6%), ложь (0,6%), не для всех (0,6%), правила 

(0,6%), правительство (0,6%), справедливость (0,6%), суровый (0,6%), 

указ (0,6%). 

Концепт «Закон/Закон» 

Концептуальне поле в УМС та РМС не має значних відмінностей: в 

обох випадках абсолютна більшість реакцій припадає на логіко-

понятійний компонент психічного рівня та розподіляється між 
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компонентами «річ», «властивість», «відношення» семантичного рівня. 

Абстрактні поняття, що характеризують концепт «Закон», не мають 

емоційного забарвлення, проте існує певна смислова розбіжність: якщо в 

УМС закон здебільшого виступає як один для всіх та справедливий, то в 

РМС присутня бінарна опозиція в реакціях: справедливый / 

несправедливый, для всех/не для всех. 

Слово-стимул «країна» (УМС) 

УАС2008: Україна (34,5%), держава (8,4%), моя (4,0%), рідна 

(4,0%), велика (3,4%), земля (2,5%), батьківщина (2,0%), США (2,0%), 

багата (1,5%), народ (1,5%), світ (1,5%), територія (1,5%), Америка 

(1,0%), дім (1,0%), Німеччина (1,0%), модна (1,0%), світу (1,0%), щаслива 

(1,0%), Японія (1,0%). 

Слово-стимул «страна» (РМС) 

ЕВРАС: Россия (37,3%), большая (4,8%), Родина (4,8%), 

государство (4,4%), родная (3,3%), моя (3,0%), город (2,4%), дураков 

(1,8%), чудес (1,7%), Советов (1,5%), территория (1,5%), мир (1,3%), 

наша (1,3%), РФ (1,1%), Англия (0,9%), огромная (0,9%), столица (0,9%), 

великая (0,7%), народ (0,7%), граница (0,6%), Италия (0,6%), карта 

(0,6%), любимая (0,6%), люди (0,6%). 

СИБАС: Россия (43,25), родина (4,8%), большая (4,2%), 

государство (3,8%), моя (2,4%), родная (2,2%), наша (2,0%), великая 

(1,2%), город (1,2%), дураков (1,2%), мир (1,2%), люди (1,0%), огромная 

(1,0%), Родина (1,0%), граница (0,8%), советов (0,8%), территория 

(0,8%), гордость (0,6%), земля (0,6%), карта (0,6%), народ (0,6%), Раша 

(0,6%), РФ (0,6%), флаг (0,6%). 

Концепт «Країна/Страна» 

У концепті, на відміну від попередніх, простежується більша 

представленість психічного рівня моделювання концептуального поля: 

окрім логіко-понятійного компонента представлені, хоч і меншою мірою, 

тілесно-перцептивний та ціннісно-смисловий. Слід зазначити, що це 

стосується переважно концептуального поля РМС: фізичний вимір 

атрибутів держави включає такі поняття, як земля, карта, флаг, люди, 

ціннісний вимір демонструє наявність понять Родина та великая. В УМС 

тілесно-перцептивний компонент включає поняття земля та дім, у той час 

як властивість велика може сприйматися як така, що має або фізичний 

вимір (країна, велика за розміром), або ціннісно-смисловий (країна, велика 

за своєю суттю). В цілому, і в УМС, і в РМС концептуальне поле концепту 

«Країна» включає, передусім, нейтральні формальні характеристики. 

Слово-стимул «лідер» (УМС) 

УАС2021: перший (7,9%), я (4,5%), групи (4,5%), впевненість 

(2,0%), бос (1,5%), група (1,5%), змагання (1,5%), команди (1,5%), партії 

(1,5%), переможець (1,5%), президент (1,5%), розумний (1,5%), успішний 

(1,5%), в команді (1,0%), ватажок (1,0%), веде (1,0%), голова (1,0%), 

директор (1,0%), думок (1,0%), керівник (1,0%), країни (1,0%), людина 
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(1,0%), один (1,0%), по житті (1,0%), продаж (1,0%), сила (1,0%), 

студент (1,0%), школа (1,0%). 

Слово-стимул «лидер» (РМС) 

ЕВРАС: группы (9,4%), партии (7,3%), первый (4,9%), главный 

(3,4%), я (3,0%), вождь (2,8%), группа (2,4%), команды (2,3%), глава 

(2,0%), человек (2,0%), вожак (1,9%), продаж (1,5%), лучший (1,3%), в 

группе (1,1%), компании (1,1%), партия (1,1%), президент (1,1%), сильный 

(1,1%), командир (0,9%), авторитет (0,8%), в команде (0,8%), власть 

(0,8%), главарь (0,8%), гонки (0,8%), движения (0,8%), капитан (0,8%), 

предводитель (0,8%), №1 (0,6%), активист (0,6%), везде (0,6%), магазин 

(0,6%), общества (0,6%), один (0,6%), первенство (0,6%), по жизни (0,6%), 

уверенность (0,6%), успех (0,6%). 

СИБАС: группы (6,4%), первый (5,8%), главный (4,8%), партии 

(3,4%), я (3,4%), в группе (2,2%), вождь (2,0%), авторитет (1,8%), 

продаж (1,8%), глава (1,6%), президент (1,6%), вожак (1,4%), группа 

(1,4%), человек (1,4%), впереди (1,2%), один (1,2%), ответственность 

(1,0%), партия (1,0%), староста (1,0%), чемпион (1,0%), Я (1,0%), 

ведущий (0,8%), власть (0,8%), во всѐм (0,8%), команда (0,8%), король 

(0,8%), лузер (0,8%), магазин (0,8%), победитель (0,8%), сила (0,8%), 

Сталин (0,8%), умный (0,8%), успех (0,8%), ведѐт (0,6%), главарь (0,6%), 

группировки (0,6%), команды (0,6%), молодец (0,6%), по жизни (0,6%), 

предводитель (0,6%), смелый (0,6%). 

Концепт «Лідер/Лидер» 

Проведений аналіз виявив, що концептуальне поле концепту в УМС 

та РМС не має принципових відмінностей. В обох випадках фіксується 

перевага логіко-понятійного компонента психічного рівня та компонента 

«річ» семантичного рівня (при достатній представленості компонентів 

«властивість» і «відношення»). В основному концептуальне поле 

складається з синонімічних понять, різниця між якими має кількісний 

характер: в УМС присутні такі слова-реакції, як бос, переможець, 

президент, ватажок, голова, директор, керівник, в РМС – авторитет, 

вожак, вождь, глава, президент, главарь, капитан, командир, король, 

победитель, предводитель, староста, чемпион. 

Слово-стимул «народ» (УМС) 

САС: український (12,9%), люди (6,1%), нація (3,8%), сила (3,8%), 

великий (3,5%), вільний (3,5%), країна (2,3%), натовп (2,3%), Україна 

(2,3%), України (2,1%), мій (1,9%), дружний (1,5%), наш (1,5%), рідний 

(1,5%), багато (1,3%), багато людей (1,0%), держава (1,0%), могутній 

(1,0%), толпа (1,0%), бідний (0,8%), веселий (0,8%), єдиний (0,8%), чесний 

(0,8%), Батьківщина (0,6%), гордий (0,6%), дурний (0,6%), етнос (0,6%), 

єдність (0,6%), суспільство (0,6%), українці (0,6%), щасливий (0,6%). 

УАС2008: люди (9,2%), нація (9,2%), український (8,3%), влада 

(1,8%), громада (1,8%), країна (1,8%), сила (1,8%), багато (1,4%), вільний 

(1,4%), людство (1,4%), мій (1,4%), рідний (1,4%), спільнота (1,4%), 
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суспільство (1,4%), великий (1,4%), воля (1,4%), держава (1,4%), дружній 

(1,4%), єдність (1,4%), маса (1,4%), мирний (1,4%), стадо (1,4%). 

Слово-стимул «народ» (РМС) 

САС: толпа (14,2%), люди (9,6%), русский (8,4%), нация (2,9%), 

много (2,5%), страна (2,5%), сила (1,5%), масса (1,3%), власть (1,2%), 

население (1,2%), родной (1,2%), стадо (1,2%), великий (1,0%), 

национальность (1,0%), наш (1,0%), свободный (1,0%), весѐлый (0,8%), 

дружный (0,8%), мы (0,8%), общество (0,8%), сильный (0,8%), умный 

(0,8%), бедный (0,7%), глупый (0,7%), человек (0,7%), безмолвствует 

(0,5%), восстал (0,5%), город (0,5%), гуляет (0,5%), массы (0,5%), мир 

(0,5%), много людей (0,5%), страны (0,5%), урод (0,5%). 

ЕВРАС: люди (13,1%), толпа (11,4%), русский (6,6%), нация (4,1%), 

масса (2,4%), страна (2,4%), демократия (1,9%), общество (1,7%), 

против (1,7%), стадо (1,7%), раса (1,3%), власть (1,1%), единый (1,1%), 

много (1,1%), Россия (1,1%), сила (1,1%), массы (0,9%), России (0,9%), мы 

(0,8%), население (0,8%), свободный (0,8%), весѐлый (0,6%), восстание 

(0,6%), город (0,6%), дружный (0.6%), мир (0,6%), рулит (0,6%), свой 

(0,6%), страны (0,6%), человек (0,6%), человечество (0,6%), этнос (0,6%). 

СИБАС: толпа (13,1%), люди (10,0%), русский (4,2%), нация (3,4%), 

общество (2,8%), стадо (2,8%), страна (2,6%), демократия (1,8%), много 

(1,6%), единый (1,4%), население (1,4%), сила (1,2%), власть (1,0%), 

восстание (1,0%), дружный (1,0%), масса (1,0%), России (1,0%), против 

(0,8%), русские (0,8%), великий (0,6%), граждане (0,6%), добрый (0,6%), 

ликует (0,6%), мир (0,6%), наш (0,6%), племя (0,6%), победитель (0,6%), 

просит (0,6%), раса (0,6%), родной (0,6%), российский (0,6%), Россия 

(0,6%). 

Концепт «Народ/Народ» 

Для УМС концептуальне поле складається в основному з логіко-

понятійного компонента психічного рівня та компонентів «річ» і 

«властивість» семантичного рівня, тоді як для РМС характерним також є 

семантичний компонент «відношення». Якщо розглядати ядерні зони 

концептуальних полів УМС та РМС, видно, що принципово важливою 

«річчю» в першому випадку є нація, в другому – нация і толпа. В УМС 

вирізняються слова-реакції громада, держава, єдність, спільнота, 

суспільство, в РМС – население, стадо. Цей розподіл не є абсолютним, 

адже в УМС є реакції стадо, натовп, а в РМС – суспільство, але в 

кількісному відношенні представлені вони значно менше. Семантичний 

компонент «властивість» схожий в УМС та РМС, в обох випадках йдеться 

про позитивну смислову наповненість: дружний, рідний, мирний, добрий 

тощо. З іншого боку, семантичний компонент «відношення» має 

відмінності: в РМС досить багато слів-реакцій, що позначають дії 

суб‟єкта: безмолвствует, гуляет, просит, восстал, рулит. Таким чином, 

для РМС важливою виявляється дієвість, активність, а не лише констатація 

стану. 
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Слово-стимул «нація» (УМС) 

УАС2021: народ (12,3%), українська (9,4%), Україна (7,9%), 

держава (4,9%), українці (4,4%), люди (3,0%), єдність (3,0%), єдина 

(2,0%), наша (2,0%), одна (2,0%), рідна (2,0%), сильна (2,0%), країна 

(1,5%), велика (1,0%), вимирає (1,0%), вільна (1,0%), вічна (1,0%), гордість 

(1,0%), життя (1,0%), здорова (1,0%), ідея (1,0%), культура (1,0%), моя 

(1,0%), націоналізм (1,0%), непереможна (1,0%), порядок (1,0%), рід 

(1,0%), свобода (1,0%), українка (1,0%), українців (1,0%). 

Слово-стимул «нация» (РМС) 

ЕВРАС: народ (11,9%), русская (7,4%), русский (5,9%), страна 

(4,6%), Россия (3,9%), люди (3,5%), русские (2,8%), государство (1,5%), 

единая (1,5%), единство (1,3%), великая (1,1%), Гитлер (1,1%), раса 

(1,1%), этнос (1,1%), арийская (0,9%), гордость (0,9%), национальность 

(0,9%), сильная (0,9%), нацисты (0,7%), наша (0,7%), русских (0,7%), сила 

(0,7%), фашизм (0,7%), цвет (0,7%), Германия (0,6%), евреи (0,6%), 

здоровая (0,6%), лига (0,6%), менталитет (0,6%), мы (0,6%), нацист 

(0,6%), негры (0,6%), расизм (0,6%), родина (0,6%), Родина (0,6%), 

российская (0,6%), язык (0,6%). 

СИБАС: народ (11,1%), русская (6,2%), русский (5,6%), Россия 

(4,2%), страна (4,2%), люди (3,8%), русские (2,8%), раса (2,6%), единство 

(2,0%), великая (1,4%), наша (1,2%), негр (1,2%), сила (1,2%), сильная 

(1,2%), Китай (1,0%), национальность (1,0%), русских (1,0%), вымирает 

(0,8%), геноцид (0,8%), гордость (0,8%), нацизм (0,8%), немцы (0,8%), 

фашисты (0,8%), государство (0,6%), единая (0,6%), людей (0,6%), моя 

(0,6%), негры (0,6%), патриот (0,6%), расизм (0,6%), родина (0,6%), флаг 

(0,6%), человек (0,6%). 

Концепт «Нація/Нация» 

З формальної точки зору концептуальне поле як в УМС, так і в РМС 

представлене логіко-понятійним компонентом психічного рівня та 

компонентами «річ», «властивість», «відношення» семантичного рівня. 

Разом із тим, смислова наповненість принципово відмінна. В УМС нація 

асоціюється перш за все з єдністю, державністю, культурою, є 

відображенням ціннісного виміру свідомості; натомість в РМС концепт 

«Нація» має виразне негативне забарвлення, тому що асоціюється, перш за 

все, з гітлерівським нацизмом (Гитлер, раса, геноцид, Германия, евреи, 

нацизм, нацист, нацисты, немцы, фашизм, фашисты) та расизмом (негр, 

негры, раса, расизм). В УМС у приядерній зоні концептуального поля 

знаходиться слово-реакція люди, в РМС – Гитлер. Певною мірою 

негативна конотація відчувається не тільки в семантичному компоненті 

«річ», але і в компоненті «властивість». І в УМС, і в РМС нація 

характеризується як сильна і здорова, проте в УМС є також слова-реакції 

рідна, вільна, вічна, а в РМС – единая, арийская. 

Слово-стимул «уряд» (УМС) 
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УАС2008: влада (11,4%), Верховна Рада (4,0%), держава (3,5%), 

парламент (3,5%), поганий (3,0%), президент (3,0%), політика (3,0%), 

український (2,0%), відповідальність (2,0%), брехня (1,0%), бруд (1,0%), 

великий (1,0%), ВР (1,0%), державний (1,0%), країни (1,0%), МВС (1,0%), 

міністерство (1,0%), рада (1,0%), ряд (1,0%). 

Слово-стимул «правительство» (РМС) 

ЕВРАС: государство (7,1%), РФ (6,0%), власть (5,8%), Дума 

(5,8%), России (5,4%), президент (3,9%), страны (2,8%), плохое (1,5%), 

страна (1,3%), глава (1,1%), Москвы (1,1%), обман (1,1%), Белый дом 

(0,9%), временное (0,9%), воры (0,7%), закон (0,7%), ложь (0,7%), 

политика (0,7%), Россия (0,7%), управление (0,7%), говно (0,6%), здание 

(0,6%), Кремль (0,6%), начальство (0,6%), наше (0,6%), парламент (0,6%), 

российское (0,6%), справедливое (0,6%), суки (0,6%), честное (0,6%). 

СИБАС: РФ (6,2%), государство (5,8%), дума (5,6%), президент 

(5,4%), власть (4,8%), России (4,6%), плохое (2,0%), страны (1,8%), 

коррупция (1,4%), парламент (1,4%), США (1,4%), управление (1,7%), 

глава (1,2%), государства (1,2%), ложь (1,2%), верхушка (1,0%), врѐт 

(1,0%), госдума (1,0%), закон (0,8%), политика (0,8%), Россия (0,8%), 

беспредел (0,6%), воры (0,6%), депутат (0,6%), люди (0,6%), мэр (0,6%), 

не работает (0,6%), несправедливое (0,6%), страна (0,6%), тупое (0,6%). 

Концепт «Уряд/Правительство» 

Традиційно для соціально-політичного виміру концептосфери як в 

УМС, так і в РМС слова-реакції відносяться переважно до логіко-

понятійного компонента психічного рівня та компонентів «річ» і 

«властивість» семантичного рівня. Разом із тим, подібно до ситуації з 

концептуальним полем концепту «Нація», у РМС значно більше 

відчувається негативне емоційне навантаження. Так, в УМС уряд перш за 

все асоціюється з такими поняттями, як відповідальність, держава, 

парламент, політика, президент (приядерна зона), меншою мірою – з 

поняттями брехня і бруд (периферійна зона); для РМС головними 

асоціаціями є государство, Дума, президент, коррупция, ложь, обман. 

Таким чином, якщо в УМС поняття уряду, окрім певних негативних рис, 

має також і позитивні, то в РМС негативне ставлення до політиків 

переважає. 

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що УМС та РМС, 

безперечно, мають точки перетину, проте й суттєві відмінності також: 1) в 

УМС концепт «Батьківщина» в більшій мірі асоціюється з приналежністю, 

тоді як у РМС батьківщина є об‟єктом або суб‟єктом дії; 2) для УМС 

характерне критичне ставлення до влади, тоді як для РМС більшою мірою 

притаманне її звеличення; 3) в УМС концепт «Держава» асоціюється 

переважно з нейтральними або позитивно забарвленими абстрактними 

поняттями, у той час як для носіїв РМС відчутною є ієрархічність і більш 

виражене негативне забарвлення; 4) якщо в УМС закон здебільшого 

виступає як один для всіх та справедливий, то в РМС присутня бінарна 
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опозиція в реакціях; 5) в УМС нація асоціюється, перш за все, з єдністю, 

державністю, культурою, є відображенням ціннісного виміру свідомості; 

натомість в РМС концепт «Нація» має виразне негативне забарвлення, 

тому що асоціюється, перш за все, з гітлерівським нацизмом та расизмом; 

6) в УМС концепт «Уряд» має як негативні, так і позитивні асоціації, 

натомість для РМС переважає негативне ставлення до представників 

влади. 

Виявлені відмінності дозволяють зробити висновок, що для 

українців на першому місці знаходиться нація, а влада сприймається, 

швидше, як інструмент, як засіб досягнення державотворчої мети, у той 

час як для росіян влада, нехай і погана, є вершиною ієрархії, яку не можна 

змінити. Для українців споконвічним ідеалом є тихе і мирне життя на 

власній землі, тоді як росіяни під приводом своєї влади проявляють 

руйнівну активність. Отже, відповідь на питання, поставлене на початку 

нашої розробки, цілком позитивна: так, українці і росіяни мають суттєві 

відмінності у світогляді, що спричиняє різне ставлення до сучасної 

соціально-політичної ситуації. 
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3.1. Fitness aerobics as a means of self-organization  

of a healthy lifestyle for students 

 

Modern society, in which knowledge and health become capital and the 

main resource of the economy, creates a stable and long-term demand for an 

active and extraordinary, bright and free, healthy and original, proactive, 

intellectually and physically developed, creative and highly professional 

personality. 

Tomorrow's day of the country is largely determined by what kind of 

education the youth will receive today. Correct educational youth policy is the 

key to the stability of society. The central task of education is to create 

conditions for revealing the abilities of the individual, meeting his needs for 

intellectual, moral and physical development. 

At the current stage, students are a special social group for which the 

issue of forming a healthy lifestyle in certain forms of physical activity is most 

relevant [6; 5]. 

The policy in the field of health care of students should provide for the 

formation of students' understanding of the need for positive changes in their 

lifestyle by increasing their medical and hygienic knowledge, creating –

appropriate motivations for their health, and developing the competencies of 

self-organization of a healthy lifestyle. The task of ZVO is to create conditions 

that contribute to improving the quality of life and strengthening the health of 

student youth. 

In shaping students' readiness for a healthy lifestyle, the priority should 

be the role of educational programs aimed at preserving and strengthening the 

health of children, adolescents and young people, forming in each of them an 

active motivation to care for their own health and the health of others. 

quality of professional training of specialists participating in this work is 

of great importance in solving the issues of preserving and strengthening the 

health of young people and preventing diseases. 

Despite the variety of educational programs of different orientations, in 

the practice of physical education of students there are no programs related to 

the use of available elements of various sports. 

Encompassing various forms of motor activity, fitness meets the needs of 

various social groups of the population for physical and recreational activities 

https://mdpu.org.ua/en/university/history-of-bogdan-khmelnitsky-melitopol-state-pedagogical-university/
https://mdpu.org.ua/en/university/history-of-bogdan-khmelnitsky-melitopol-state-pedagogical-university/
https://mdpu.org.ua/en/university/history-of-bogdan-khmelnitsky-melitopol-state-pedagogical-university/
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due to the variety of fitness programs, their accessibility and the emotionality of 

classes. It contributes to the improvement of both motor and general culture of 

those who are involved, broadening their horizons. 

Having significant adaptive and integrative capabilities, fitness is a 

phenomenon of modern physical culture that has multifunctional significance 

for various spheres of social life. This contributes to its integration into all types 

of physical culture and, in particular, into the health-preserving education of 

students. 

E.G. Saykina highlights the following prerequisites for the actualization 

of fitness and its technologies in the formation of a healthy lifestyle: 

- "transition of society from totalitarian, conservative to democratic, 

variable, innovative; 

- social demand for a healthy, successful, harmoniously developed –

person, the social need for a healthy lifestyle of the younger generation, the 

formation of a valuable attitude to one's health, spiritual and physical 

development in children and adolescents; 

- modernization of the physical culture of children and adolescents and 

the search for conceptual ideas regarding the improvement and improvement of 

the level of physical development and physical fitness of children and 

adolescents; 

- humanization of physical education and its need for new ideas; 

- revision of the organizational and methodological principles of the 

organization of physical culture and health work, freedom of choice of programs 

and technologies in preschools, schools and institutions of additional education. 

- accessibility, popularity, diversity of fitness directions, its wide 

stratification, great opportunities to meet the needs in motor activity of various 

contingents engaged in the conditions of an educational institution" [2; 1]. 

There are more than 50 definitions of fitness in the psychological and 

pedagogical literature, since the term "fitness" is a complex polysemantic 

lexeme due to both its polyfunctionality and relative novelty. There is an 

ambiguous attitude towards both the phenomenon of fitness and the integration 

of this term into the conceptual dictionary. 

Fitness is considered as a socio-cultural phenomenon that belongs to the 

subject field of physical culture, the generic concept of which is general human 

culture. Being a universal phenomenon of socio-cultural activity, fitness 

acquires its inherent value dimension and implements a whole range of values: 

welcoming, aesthetic, social, political, cultural. 

The most complete reflection of the essence of the concept of "fitness" is 

the definition proposed by E. H. Saykina . In her opinion, fitness is a purposeful 

process of recovery, based on the voluntary choice of motor activity, to support, 

strengthen and preserve health (physical, social, spiritual), to reduce the risk of 

diseases, their prevention, to involve in a healthy lifestyle with with the goal of 

personal success and physical well-being against the background of the 

attractiveness of classes and getting pleasure from them. 



97 
 

In total, experts have about 200 different fitness programs with a health-

oriented focus. Classification of fitness programs can be carried out on the basis 

of various features: target, age, technical equipment, functional impact. 

V. Yu. Davydov, G. O. Shamardin, G. O. Krasnova offers the following 

classification of fitness programs based on types: 

1. aerobic orientation; 

2. power orientation; 

3. dance orientation; 

4. martial arts and eastern health systems. 

E. G. Saykina singles out the following features of fitness programs: 

innovativeness, integrability and modifiability, variability, mobility, adaptability 

to the contingent, aesthetic expediency and effectiveness. 

Historically, the development of fitness was based on the principle of 

moving from a mechanistic paradigm to a holistic one . As a result, at the 

modern stage in fitness, a combination of its physical aspect with the spiritual 

aspect began to take place, which is realized in a new direction "mind-body 

fitness» – fitness of the mind and body, which combines physical and 

psychological training at the same time. This direction most fully meets the 

requirements of forming students' readiness for self-organization of a healthy 

lifestyle thanks to such qualities as: first, the focus on increasing and 

maintaining the level of physical performance and health; secondly, orientation 

towards freedom of choice, voluntary activity, motivation for self-organization 

of a healthy lifestyle. 

Thus, fitness can be considered not only as a sociocultural phenomenon, 

but also as a pedagogical phenomenon. It is no coincidence that in the doctoral 

research of E.H. Saykina notes that fitness is aimed at solving the following 

social and educational problems: 

1. "socialization of people engaged in fitness, creation of the widest 

opportunities for self-discovery, self-identification and self-actualization of the 

individual and its favorable interactions with society; 

2. promoting the emergence of new cultural forms through the creative 

– activity of people in the field of fitness; 

3. attracting people to the cultural values of different countries and 

peoples in the process of fitness classes through the use of art fragments of 

different national cultures; 

4. development of the fitness industry and network of paid fitness 

services on the basis of various types of state institutions; 

5. creation of prerequisites for the development of fitness as a field of 

scientific research; 

6. identification of grounds for the development of the system of 

training fitness specialists, the system of training physical culture personnel, 

development of new professional educational programs" [3; 5]. 

So, fitness can be defined as complex, multifaceted, multifunctional 

socio-pedagogical phenomenon, which can be considered as a process and result 
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of improving the physical improvement of people, raising the level of their 

physical capacity and health, as a set of material and spiritual values, as a 

complex dynamic, controlled system, as a specific product provided to the 

population by health centers , movement, entertainment services" [5]. 

Currently, there is a significant deterioration in the health of students in 

comparison with studies of the state of health of previous years [7; 8]. In the 

study of A. G. Shchedrina 's opinion is that when entering any higher education 

institution, a student is forced to adapt to a complex of new factors specific to 

higher education. In addition, the student's educational activity itself has 

changed so much in recent years that his adaptive and compensatory 

mechanisms cannot cope with all the loads. And this, in turn, leads to 

exhaustion of the body and disruption of adaptation, which is the basis of the 

disease. Some authors associate the problem of the deterioration of students' 

health at this stage with the inability of young people to resist the changed 

socio-political and economic conditions of society. 

Conducted by I. V. Yukhimov's analysis of the state of health of students 

revealed that "57.4% of students of the preparatory department have various 

psycho-traumatic situations; 72% of students have a hereditary predisposition to 

somatic diseases of a neurogenic nature. Low physical activity is noted in 36% 

of students and 70.9% of students who occasionally engage in physical 

education and sports. Among vegetative disorders, headaches (42%) and 

abdominal pain (31%) are often noted; among students, a relatively high 

percentage of those who noted a deterioration in their well-being during the 

session (32.5%)". 

Most of the students' health disorders are associated with acquired 

problems in the course of impaired motor activity, leading an incorrect lifestyle, 

which depletes the functional reserves of the cardiovascular system, which is 

responsible for supplying tissues with oxygen [4; 3]. 

Great popularity among the female population, is the solution to these 

problems. The author of aerobics, K. Cooper, considers it as a system of 

preventive physical exercises that most effectively strengthen the cardiovascular 

system. The origin of the term comes from the word "aerobic", ie. that goes with 

the participation of oxygen, which has a physiological basis. To. Cooper 

proposed a point-based, strictly dosed system of physical exercises that have an 

aerobic nature of energy supply (running, swimming, skiing). It is the aerobic 

nature of exercises that has a special health value. K. Cooper's system was based 

on two more pillars: rational nutrition and mental harmony. 

V. M. Smolevskyi characterizes aerobics as a system of general 

developmental exercises, combined into complexes, which are performed in 

series, mainly without pauses, accompanied by tempo music. 

On the basis of aerobics, other directions were created, which differ from 

it mainly in the set of exercises and the intensity of their performance. Fitness 

aerobics can be considered as such a direction 
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Fitness aerobics is a team, complex coordination ,polystructural sport 

that originated in fitness, consisting of gymnastic and dance elements. Fitness 

aerobics classes have a huge educational, developmental and educational 

potential, which is manifested in increasing the level of development of physical 

qualities and functional preparedness of a person, and also contributes to the 

satisfaction of personal needs in the field of physical culture and sports. Thanks 

to fitness aerobics, the process of physical education can be differentiated. 

Fitness aerobics is a type of sport developed and popularized by FISAF 

(International Sports Aerobics and Fitness Federation). The World and 

European Championships, international tournaments among children and adults 

are held. The competition program consists of three nominations: 

1. fitness aerobics (classical aerobics); 

2. fitness step aerobics; 

3. fitness hip\hop aerobics. 

Behind the dry terminology hides a very spectacular, effective and 

effective solution to the problem of a healthy lifestyle of the country's 

population (and especially the youth). 

The structure of fitness aerobics includes various complexes: athletic, 

dance, psycho-regulatory and mixed. By combining exercises in various 

complexes, you can influence all parts of the body, develop the necessary 

physical qualities. Fitness aerobics is "an effective means of increasing the 

functional capabilities of the cardiovascular system, the digestive system, and 

stimulating metabolism. Many foreign authors, under the influence of aerobics 

classes, observed an improvement in the functions of the respiratory system". 

Doing fitness aerobics has a positive effect: 

- on the cardiovascular and respiratory systems (supportive, soothing); 

- on muscles and joints (arms, trunk, legs); 

- on the nervous system by methods of relaxation, suggestion. 

A specific feature of fitness aerobics is musical accompaniment, which 

performs certain functions: "Functionally, music is divided into 4 types: 

welcoming (for "working in"), training , soothing and accompanying. Each of 

them is qualitatively different from each other. The selection of music depends 

on the nature of the exercises. Music sets the pace of movements. Rhythmic 

music in the style of disco, rock and roll, Dixieland, ragtime, etc. is mainly 

used". 

Thus, fitness aerobics meets all the requirements for the formation of 

students' readiness for self-organization of a healthy lifestyle: it improves 

physical and mental health, has a positive effect on the emotional sphere, and 

contributes to the formation of personality. 

However, despite the fact that fitness aerobics, like any sport considered 

as a systematized motor activity, has a positive effect on health, on improving 

the healthy lifestyle of practitioners, it is not always a given sports discipline, 

we repeat, as well as any type of sport, capable of forming a long-term attitude 
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in practitioners of self-organization of a healthy life. To implement this task, 

special psychological and pedagogical support is required. 

First of all, it is necessary to note the organizational mechanisms of 

formation of students' motivational and goal setting for a healthy lifestyle in the 

process of fitness-aerobics classes. Student fitness aerobics classes are carried 

out on a free basis, so the level of motivation for a healthy lifestyle among these 

students is much higher than among most others. An important factor here is the 

aesthetic criterion of beauty: rhythmic gymnastics complexes have a positive 

effect not only on physical development and physical fitness, but also on weight 

loss, improvement of posture, etc. In addition, a significant factor that affects 

students' motivation for fitness aerobics is the image-presentational aspect and 

achievement motivation. 

Secondly, it should be noted that the formation of the motivational and 

target component of students' readiness for self-organization of a healthy 

lifestyle is due to professional motives, which allows students to obtain an 

additional specialty of fitness aerobics instructor. In this regard, the dominant 

motive in the formation of special professional competences among future 

specialists is their active interest in increasing the overall level of professional 

competences, personal growth, awareness of their own real opportunities for 

professional and personal formation and self-development. 

Thirdly, the formation of the motivational and value component of 

students' readiness for self-organization of a healthy lifestyle is carried out 

throughout the entire process of fitness aerobics. 

Cognitive and gnostic competences, which actualize students' self-

organization of a healthy lifestyle in the process of fitness aerobics, are 

implemented in three directions. 

The first direction is related to the study of theoretical aspects of a 

healthy lifestyle in the context of fitness aerobics, as well as special knowledge 

necessary for fitness aerobics. 

The purpose of this direction is to deepen students' knowledge of a 

healthy lifestyle and physical culture as its basic component; equip them with 

knowledge about fitness aerobics and its health benefits. 

The "Fitness Aerobics" program involves the training of students within 

the framework of classroom classes and in the form of independent work. 

The content of this direction is made up of general questions: "Healthy 

lifestyle as a way of life, focused on human health", "Health as a personal and 

social value", "Physical culture as a basic component of a healthy lifestyle", 

"Aerobics is one of means of supporting health promotion, a means of forming 

CSF". 

The second direction involves the study and development of motor self-

organization of the individual in connection with the fact that "the majority of 

motor activity in aerobics takes place in the speed- power mode. But at the same 

time extreme manifestations of strength, speed, endurance are not required. 
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Taking into account the specifics of fitness aerobics, various sets of 

exercises were made up. The effectiveness of each complex is preliminarily 

evaluated according to the level of intensity of the load and the nature of the 

physiological reaction – this is also one of the requirements expressed by 

Yu. V. Verhoshanskyi and other authors, consider it necessary to determine the 

intensity of the load. As a criterion for assessing the intensity of the load, pulse 

dynamics during the performance of the complexes are used. 

The third direction of the content component is the study of such psycho-

regulatory ones techniques , such as suggestion, autogenic training, etc. Way of 

life. Fitness aerobics is a good remedy for fatigue and a means of restoring 

working capacity. L. M. Dykarevich claims that fitness aerobics has a positive 

effect on the psycho-emotional state of those who do it, i.e., along with physical 

activity, fitness aerobics has a pronounced emotional factor [6]. 

Design and constructive competences, aimed at forming students' 

readiness for self-organization of a healthy lifestyle, are familiarization of 

students with the specifics of planning, organizing and conducting fitness 

aerobics classes, with the methods of building complexes, with the general and 

target orientation of the selection of musical accompaniment according to the 

content. complexes, with the organization of independent classes and the 

development of complex programs for improving health. 

The subject of goal achievement is the content of this component of 

values. Complexes include exercises of varying degrees of complexity – 

according to the classification of T. S. Lysytska. Simple: dance steps, varieties 

of walking and running, movement by jumps, floor exercises, push-ups (bending 

and extending the arms at a stop), exercises for the muscles of the abdominal 

press, flips, rolls, balance, relaxation exercises. Complex: waves, swings, turns, 

balance jumps, semi-acrobatic and acrobatic elements. Individual complexes or 

their fragments have a target focus - dance, which promotes the development of 

coordination of movements, flexibility and plasticity, strength of various muscle 

groups, endurance, speed qualities, dexterity. 

The main form of work is practical classes. At one of the first practical 

classes, students get acquainted with a list of general recommendations that 

must be followed when building complexes, paying attention to the principles of 

selecting exercises and replacing them in complexes with similar effects on the 

body in order to increase the functional effect and emotional impact; with 

methods of conducting classes, in particular, using structured and Free Stylle 

methods with an analysis of their advantages and disadvantages; with 

complexes of fitness aerobics for independent classes and practical 

recommendations for them; with the method of self-monitoring of the heart rate 

using a table of target heart rate indicators, subjective (feeling of well-being, 

sleep, appetite, load tolerance, desire to exercise) and objective data (weight, 

pulse, blood pressure, breathing) [1; 2; 5; 6]. 
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In addition, part of the seminar classes are organized in the form of 

business games, trainings, which allows you to simulate typical professional 

situations and develop strategies for the instructor's professional behavior. 

With the aim of mastering students' competence in the field of motor 

activity, students are involved in mastering the means of fitness aerobics, and in 

this process, the task of forming a practical component of students' readiness for 

self-organization of a healthy lifestyle is solved. 

Classes are built in compliance with the main didactic principles: 

systematicity and consistency, accessibility and strength, consciousness and 

activity, etc., as well as taking into account the interest of students in classes and 

the psychological characteristics of the contingent of those who are engaged. 

The success of each lesson largely depends on the target setting, 

according to which all fragments of the lesson were carried out. The principle of 

activity and creativity of everyone who works is the basis of the method of 

conducting classes, that is, everyone who works can make his proposal for the 

method of conducting classes, take an active part in its preparation, in the 

selection of musical accompaniment. 

The nature of the musical accompaniment depends on the content of the 

lesson, individual sets of exercises, and specific settings and tasks solved at each 

lesson. The explanations that accompany the movements and music are also 

educational and educational in nature: they expand the understanding of 

movements and music, contribute to the conscious performance of exercises and 

complexes as a whole. 

The creation of a team of professionals is a priority in the 

implementation of this program, since only a competent specialist and teacher is 

an assistant in the formation of a child's institution. Through group forms of 

training, a result is achieved that contributes to the disclosure of personality, the 

formation of a positive attitude towards the values of physical culture, sports 

and a healthy lifestyle. The experience of personnel training of fitness-aerobics 

specialists on the basis of LNTU provided solutions to the tasks of improving 

the health and employment of schoolchildren and students not only in the 

summer period, but also allowed to increase the number of young people who 

regularly do sports throughout the academic year. 

Reflective competence as a necessary component of forming students' 

readiness for self-organization of a healthy lifestyle is aimed at emotional and 

mental assessment of the results of the process of self-organization of a healthy 

lifestyle, the degree of satisfaction with it, control over changes that occur in the 

body, correction of actions, regulation of loads, assessment and analysis of one's 

own . leading a healthy lifestyle, subjective and objective evaluation of the 

obtained results. The implementation of this component is carried out together 

with students in the form of a reflection on the results of their activities, both on 

the results of each lesson and on the results of each stage of mastering the 

fitness program. 
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Thus, fitness aerobics can act as an educational and health-preserving 

space, as well as the content of the student's readiness for self-organization of a 

healthy lifestyle. Fitness aerobics is a complex, multifaceted, multi-functional 

socio-pedagogical phenomenon, one of the effective means of physical 

education and orientation to a healthy lifestyle of students, which provides a 

versatile effect on the body and contributes to the formation of a permanent 

interest in the systematic use of physical culture and sports for the purpose self-

development and self-improvement. Fitness aerobics meets all the requirements 

of students' readiness for self-organization of a healthy lifestyle: it improves 

physical and mental health, has a positive effect on the emotional sphere, and 

contributes to personality formation. At the same time, in order for fitness 

aerobics to act as an educational and health-preserving space and means aimed 

at forming students' readiness for self-organization of a healthy lifestyle, a 

special psychological and pedagogical support is needed, which implements an 

activity-competency approach. At this level of research, this psychological-

pedagogical support can be defined as a system of methods aimed at the 

formation of students' gnostic, cognitive, projective, constructive, 

communicative, organizational-active and reflective competencies, which are 

the essence of readiness for self-organization of a healthy lifestyle. In addition, 

as an organizational structure of psychological and pedagogical support of 

fitness aerobics as a means of self-organization of a student's healthy lifestyle, a 

structure consisting of three components can be considered: fitness aerobics 

training (group, individual and independent classes) – educational practice 

aimed at forming readiness for self-organization of a healthy lifestyle (active 

learning methods, trainings) – instructor practice of students (organization of 

fitness changes in LOT in the format of summer practice). 
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3.2. Вплив тривалих фізичних навантажень на функціональний  

стан організму курсантів 

 

Вступ. Відповідно до сучасних спостерігань, здоров‟я людини у 

певною мірою визначається можливостями адаптації організму до 

різноманітних факторів зовнішнього середовища і, зокрема, до фізичних 

навантажень [1; 5]. При вивченні впливу тренувальних навантажень на 

організм, адаптація висувається на розгляд як процес цілеспрямованого 

збільшення його функціональних можливостей, ефективності забезпечення 

м‟язової діяльності, підвищення спеціальної працездатності. Необхідність 

застосування досягнень сучасної теорії адаптації у практиці використання 

тренувальних навантажень викликана пошуком найбільш ефективних 

засобів та методів оптимізації підготовчої та змагальної діяльності [2; 3; 4]. 

Мета – дослідити функціональний стан серцево-судинної системи та 

індивідуально-типологічні особливості вищої нервової діяльності 

організму курсантів при тривалих фізичних навантаженнях. 

Для досягнення мети роботи використовувались наступні методи 

дослідження: аналіз та узагальнення даних наукової літератури; 

дослідження нейродинамічних та психофізіологічних функцій; методи 

математичної статистики; аналіз статистики впливу навантажень на 

функціональний стан курсантів за статтю 

Результати досліджень. Тривалі фізичні навантаження виконані 

циклічно, суттєво впливають на функціональний стан серцево-судинної 

системи організму юнаків.  

Вплив тривалих фізичних навантажень на організм дівчат 18-

20 років призводить до появи низки адаптаційних зрушень у діяльності 

серцево-судинної системи, характер і спрямованість яких схожі з такими ж 

у юнаків. Відмінності у розвитку тривалих пристосувальних реакцій 

системи кровообігу організму юнаків і дівчат визначаються, очевидно, 

статевими особливостями розвитку, а також інтенсивністю та характером 

тренувальних навантажень. 

Властивості основних нервових процесів знаходять свій прояв у 

характері сенсомоторного реагування, що виявляється у меншій тривалості 

складних сенсомоторних реакцій в осіб з високим рівнем розвитку 

функціональної рухливості нервових процесів. В осіб з високим рівнем 

розвитку функціональної рухливості нервових процесів спостерігаються 

вищі показники об‟єму, продуктивності короткочасної зорової і слухової 

пам‟яті, функцій довільної уваги. 

Проведеним дослідженням підтверджено положення, що 

властивості основних нервових процесів є базовими властивостями вищої 

нервової діяльності в забезпеченні сенсомоторних, психічних та 
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вегетативних функцій організму, який знаходиться в умовах інтенсивної 

м‟язової роботи. 

Можна стверджувати про позитивний вплив тривалих тренувальних 

навантажень на нейродинамічні та деякі психічні функції організму дівчат 

у віці 18-20 років. Він полягає у більш високому рівні розвитку 

властивостей основних нервових процесів та складних сенсомоторних 

реакцій у дівчат основної групи, а також у покращенні в них функцій 

довільної уваги 

Висновки. Тривалі фізичні навантаження суттєво впливають на 

функціональний стан серцево-судинної системи та формування 

психофізіологічних функцій юнаків і дівчат віком 18-20 років. Виявлено 

адаптаційні зрушення у функціонуванні серцево-судинної системи 

організму юнаків і дівчат, що спрямовані на підвищення адаптаційних 

можливостей, досягнення більш оптимального та економного рівня 

функціонування в стані спокою та при велоергометричних навантаженнях. 

Результати досліджень властивостей нервових процесів у світлі їх 

зв‟язку з функціями серцево-судинної системи можуть впроваджуватись у 

практику диференційованого підходу до особистості при використанні 

тренувальних фізичних навантажень, сприяти оптимізації та більш 

раціональній побудові тренувального процесу із врахуванням 

психофізіологічних можливостей організму. 
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3.3. Morphofunctional features of the neuromotor apparatus in adolescence 

and young adulthood 

 

One of the central problems of the neurophysiology of motor functions 

is the problem of the ontogenetic development of the electrical activity of the 

neuromotor apparatus. This direction of research is extremely important in 

theoretical and practical terms, but there are still very few such works.  

Some clinical electrophysiologists analyzed the features and dynamics 

of muscle electrogenesis in newborns and children of the first years of life. 

The global method was used to study the electrical activity of muscles during 

passive stretching or during some reflex reactions that are observed in the first 

days of postnatal life, and later disappear – grasping reflex, Moro reflex, 

etc. [2]. 

Electromyographic studies of school and preschool children are also 

extremely small in number. As a rule, they were carried out on a limited 

number of children, while the obtained data were used only as controls for 

comparing the bioelectric activity of the muscles of the same name in sick 

children. 

In these studies, as a rule, only electromyograms of the muscles of the 

forearm and lower leg were recorded, mainly during their voluntary 

contraction. Only in separate dissertations of pediatricians, studies of 

bioelectrical activity in healthy children were more detailed. 

A number of modern studies are devoted to the study of the age-related 

dynamics of the functional state of the peripheral motor system based on turn-

amplitude analysis of interference surface EMG in healthy children. The 

observational data of T. V. Varlamova, A. Yu. Meigal and A. L. Sokolova 

indicate that "in healthy children, the amplitudes and duration of action 

potentials of motor units are reduced compared to adults, and the frequency of 

impulses of motor units is higher. This characterizes the functional state of the 

skeletal muscles of healthy children as a special variant of the norm, due to 

the peculiarities of the child's motor units, which should be taken into account 

when diagnosing nervous and muscular diseases in children". 

The analysis of multiple electromyograms of the muscles of the 

proximal and distal parts of the upper and lower limbs with various types of 

tonic and phasic motor reactions carried out in healthy children aged 2 to 16 

by I. O. Trofimenko made it possible to outline some main trends in age-

related changes in bioelectrical processes. Thus, the ability to relax muscles 

and the almost complete decrease in their electrical activity characteristic of a 

state of rest increased noticeably with age [1]. The author established that the 

intensity of electrogenesis during synergistic reactions also decreased with 

age, and during active contractions it increased: the older the child, the more 
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noticeable the originality of bioelectric processes in functionally different 

muscles. It was noted that the oscillation amplitudes were more pronounced in 

the muscles of the arms than in the muscles of the legs, in the extensors 

compared to the flexors, in the leading muscles than in the antagonists.  

Clinical and physiological studies of the nervous system in 

occupational diseases were conducted by L. H. Ohnyanska. revealed 

characteristic changes in the bioelectrical activity of muscles established 

under the influence of various professional factors [4]. The author found that 

already in the early phase of the development of occupational diseases, when 

there are still no clinical manifestations, the study of the bioelectric activity of 

the muscles allows one to note a number of characteristic features. They can 

be related to the mainly reflex effect of the stimulus on the central nervous 

system (in this case, the changes were diffuse) or to the direct effect on the 

central nervous system. In the latter case, the changes were more local, often 

asymmetric in nature, which may be associated with the leading syndrome 

characteristic of a given stimulus, with the selective effect of one or another 

poison on various muscle groups, and with the predominant application of the 

stimulus to a certain group of muscles. yams In coordination neuroses, in 

which clinical symptoms are usually manifested in the predominant effect on a 

certain muscle group, changes in bioelectrical activity are more diffuse. A 

classic example of selective action is lead, which mainly affects the extensors 

of the hand. It is in these groups that the earliest changes are detected, while, 

in contrast to the action of a number of factors, a decrease in the amplitude of 

oscillation during voluntary contractions is observed not only in the flexors, 

but also in the extensors of the hand and foot. Manganese is also characterized 

by a predominant effect on extensor groups of muscles. In case of intoxication 

with lead, carbon disulfide , and manganese, the leading syndrome makes 

itself felt relatively early. For the first two intoxications – anterior horn , for 

manganese – the so-called extrapyramidal syndrome. According to the author, 

changes in the bioelectrical activity of muscles are primarily explained by the 

weakening of the regulatory function of the cortex, the weakening of the 

inhibitory effects of suprasegmental levels, as a result of which there is an 

increase in the excitation and instability of the response of motoneurons in 

relation to various interoceptive and exteroceptive stimuli.  

As a result of the study of the state of the motor system in people with 

occupational radiation exposure (total doses for the entire period of work were 

50-400 bers) based on the analysis of spontaneous electrical activity of 

muscles and stabilography, Barabanova A. V. the main pathogenetic 

mechanism of motor disorders was proposed – a violation of intercentral 

relations arising in response to the effects of radiation as a stimulus, or a 

violation of physiological suprasegmental effects on the peripheral 

motoneuron. However, the pathological processes underlying these disorders 

were not studied in detail, since only stabiligraphy was used to characterize 

the suprasegmental parts of the motor system – a method of assessing the 
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function of maintaining a posture. This can be evidenced by the fact that  the 

author considers the absence of local signs addressed to a certain department 

of the motor system to be a characteristic feature of changes in the motor 

system during irradiation. 

ENMG has the greatest diagnostic efficiency in recognizing the 

pathology of the neuromuscular system [3]. Clinical and neurophysiological 

study of the functional state of the motor system in individuals, conducted by 

Yuryev K. L. It was established that in this group of people of different ages, 

the pathology of the motor system can be traced in the structure of the 

progressive structural and functional damage of the brain [4]. The author 

revealed that the basis of motor pathology is a violation of the functional state 

of the suprasegmental parts of the motor system: 1) inhibition of the reticular 

formation of the trunk at the pontomesencephalic level; 2) excitation of 

specific and associative nuclei of the thalamus; 3) dysfunction of nuclei 

striatal complex; 4) suppression of sensorimotor areas of the cortex. 

According to the author, in the implementation of disorders of the reflex-

motor sphere, a significant role is played by a violation (decrease) in the 

excitability of spiral motoneurons , which is caused by pathological 

descending influences. It is noted that a significant role in the pathogenesis of 

motor disorders is played by: changes in the processes of perception and 

processing of sensory information by afferent systems, which have a 

controlling effect on the activity of the motor system; peripheral vegetative-

trophic disorders causing pathological processes in nerve fibers and muscles.  

Experimental neurophysiology and human physiology have long been 

to some extent isolated from each other. Their intersection took place only on 

the grounds of the clinic, where neuropathologists tried to use 

neurophysiological knowledge to interpret the pathogenesis of diseases, and 

neurophysiologists looked for cases suitable for comparing the topic of 

nervous system lesions and the resulting disorders in the body. As a result of 

this research, the electromyographic indicators of the bioelectric activity of 

the muscles are currently insufficient. If in the literature there are isolated 

studies of the development of motor function in the early postnatal ontogeny 

associated with the growth of muscle strength, studies in neurointoxication [2] 

and radiation damage were conducted on male adults, there are few 

electromyographic studies of the functional state of the motor system in 

adolescence in the literature. 

Thus, numerous studies conducted have revealed a wide range of 

deviations in the health of children and adults. Based on the above, a 

comprehensive study of the functional state of the body of adolescents and 

young men engaged in physical culture and untrained individuals is an urgent 

problem today. 

According to G. I. Tsarehorodtsev, "human health depends more than 

50% on lifestyle, 15-20% on the environment and the same amount on 

heredity and the health care system. The main formative factors for children 
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and adolescents are the daily regime, ecology, the internal environment of the 

premises, the organization of physical education, medical and sanitary 

assistance, etc." [1]. 

Bicycle ergometry method showed that the body of children and adults 

adapts well to the physical load of increasing power. Quantitative indicators of 

physical performance in young men increase with age. This growth is 

progressive, but uneven. The greatest increase in the amount of work 

performed was observed in children aged 15 and 17, and then in the age of 10-

12. An almost similar picture is observed in relation to another FP indicator – 

maximum load power. The duration of work increased the most at the age of 

13. 

Age changes – increase more at 16 and 17 years old (23%) and less at 

13 years old (by 8%). The analysis of age-related changes in the FP of girls 

shows that the amount of work performed continuously increases with age. 

The greatest growth of this indicator is observed at the age of 13 (by 53%) and 

significantly less – at an older age (by 3-8%). Other indicators of 14-year-old 

girls in comparison with these data at 13 years actually do not increase, as the 

difference is statically unreliable. 

A decrease in the FP index in 14-year -old girls was noted in the work 

of V. B. Shvarts and S. V. Khrushchev. In our opinion, this phenomenon is 

not accidental, it reflects the biological features of girls of a given age (body 

weight gain, hormonal adjustment, change of motor dominance to 

childbearing) and is confirmed by research. The research results also indicate 

that the FP of girls in all age groups is lower than that of boys. Big differences 

are observed at the age of 15 and older. Similar differences are observed in 

other indicators. 

The conducted studies revealed a certain relationship between the level 

of the body's FP and the functional capabilities of the central nervous system, 

the cardiorespiratory system, as well as the nature of the regulation of 

vegetative and motor functions. The regulation of physiological functions 

integrally reflects the adaptive capabilities of the organism not only to 

physical load, but also to other influences of the surrounding environment.  

In the writings of V. V. Rosenblatt, the great role of the functional state 

of the central nervous system in human performance was proven. In one of his 

works, V. V. Rosenblatt indicated that "muscular activity is impossible 

without the involvement of the nervous part of the motor apparatus, fatigue 

itself during muscle work has a centrally-cortical initial mechanism." 

According to the ideas of M. R. Mogendovich, "the body's ability to perform 

work for a long time is closely related to the level of nervous regulation of all 

its functions and, first of all, motor-visceral relationships. Increasing human 

performance has a rather complex neurophysiological nature". 

According to the data of scientists, the most important mechanism of a 

person's physical capacity is the highly labile activity of the central nervous 
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system, aimed at performing muscle work and adapting to it the vegetative 

functions that must meet the body's energy needs. 

Therefore, children and adolescents with a low level of FP have a more 

elongated LP UMR, they have impaired differentiation to a light stimulus, and 

in cortical neurodynamics the processes of successive inhibition prevail. After  

performing "significant" physical exertion, the most unfavorable changes in 

the functional state of the central nervous system were noted in this group of 

people, compared to children with a high level of AF. 
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3.4. Modern methodical approaches, which are used in the process of 

education of speed and strength abilities of athletes 

 

Among all physical qualities, speed is the most difficult to train [2]. The 

main thing is to take into account the most favorable age periods, when the most 

important processes of the formation of physiological foundations take place 

and are suspended, to adequately organize the pedagogical process, that is, to 

correctly choose the means and methods that contribute to increasing the level 

of development of speed abilities. 

The analysis of special literature made it possible to identify several main 

methodological approaches for the development of speed in athletics. In 

practice, one usually has to meet with its complex manifestation. This 

emphasizes the need for comprehensive education in all its forms. Despite the 

fact that they are relatively independent, each of them to one degree or another 

affects the speed of execution of a complete motor act, which in practical 

application is of the greatest importance. However, the influence of different 

forms of speed on the speed of integral movement is unequal. It is known, for 

example, that the latency time of a motor reaction is weakly correlated with the 

speed of movement. However, with targeted influence on this indicator, it is 

possible to achieve a reduction in the central delay time required for the 
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formation of an effector signal to the muscles. Thus, the prerequisites are 

created for faster execution of a complete motor action. The speed of the motor 

reaction is estimated by the latent reaction time. Its significant improvement is a 

very difficult task. In fact, it is about winning hundredths, sometimes tenths of a 

second. A simple and a complex reaction are distinguished. A simple reaction is 

determined by the response time to a known signal. With a complex reaction, 

the signal is unknown, it must be selected from a set of possible stimuli (choice 

reaction). A type of complex reaction is the reaction to a moving object, where 

the ability to see objects moving at high speed is of primary importance. Special 

methods of pedagogical influences can reduce the latent time of reactions to 

both simple and complex stimuli. One of them consists in repeated, possibly 

faster response to a signal that suddenly appears or to a change in the 

surrounding situation. If the speed of reaction is of great importance in sports 

(or professional) activity, analytical (phase) and "sensory" methods are used for 

its development. The analytical method is reduced to the separate improvement 

of the reaction speed in light conditions and the rapid execution of subsequent 

movements. The "sensory" method is based on a close relationship between the 

reaction speed and the ability to distinguish small time intervals. People who 

perceive micro – intervals of time well are distinguished, as a rule, by a high 

speed of reaction. Thus, the "sensory" method develops the ability to accurately 

perceive time and thereby increases the speed of response. When educating a 

complex reaction, follow the pedagogical rule "from simple to complex", that is, 

follow the path of gradually increasing the number of possible changes. The 

complex manifestation of speed abilities in movements (speed of movement) is 

influenced by the level of strength development, speed-strength qualities, 

flexibility, as well as the degree of mastery of a motor skill (technicality of 

movements). Therefore, education of the speed of movements is closely related 

to the education of other qualities and improvement of the technique of 

performing competitive movements [4]. When developing speed abilities, it is 

recommended to observe some conditions: 

1. the technique of high-speed exercises should allow you to perform 

them at the maximum pace and with maximum effort; 

2. the exercises must be well mastered in advance (the automatism of the 

movements allows you to direct the control of consciousness not so much to the 

correction of movements, but to the regulation of speed); 

3. the duration of the exercises should ensure the preservation of a high 

speed of their execution during the entire task; 

4. the number of repetitions and the rest interval must be chosen so that 

when performing each exercise, the speed does not decrease due to fatigue, and 

each repeated attempt could be performed with a sufficiently complete recovery; 

5. classes should begin in such a way that good CNS excitability is 

observed, which can be achieved if the participants are not fatigued by the 

previous activity (CNS excitability can also be an indicator by which the 

necessary length of rest intervals between exercises is determined). 
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Many authors believe that a repeated method of training is appropriate 

for the effective development of speed abilities.Characteristic for this method, 

the full restoration of the body's capabilities during rest intervals allows you to 

perform exercises without reducing speed in a whole series of repeated attempts. 

However, according to many experts, this method of training, despite its 

positive aspects, has significant disadvantages. Repeated execution of the same 

movement leads, as is known, to the formation of a motor dynamic stereotype. 

In this, both spatial and temporal characteristics of movements (speed and 

frequency) are stabilized, in connection with which a "speed barrier" is 

formed [3]. The repeated method of training has an internal contradiction. On 

the one hand, in order to increase the speed in a certain movement, it must be 

repeated many times, on the other hand, the more the movement is repeated, the 

stronger the dynamic stereotype becomes, the more stable the maximum speed 

during repeated repetition is the main reason that prevents further significant 

increases in speed abilities. 

In order to prevent the emergence of a "speed barrier", according to 

experts, it is necessary to train the speed of movements only on the basis of 

comprehensive physical training using a wide range of means and various 

methods. At the same time, in addition to the repeated method, they use the 

method of variable (with varying conditions) exercise, the game and 

competition method, the method of easing external conditions. These methods 

allow you to perform speed exercises in a standard form, as well as in variable, 

variable situations and forms. The most effective means of training speed in this 

case are: running in various variants, exercises in maximally fast movements of 

individual muscle groups and, above all, mobile and sports games, relay races, 

which have a clear advantage over standard speed runs [1]. 

Speed strength exercises are of great importance in the development of 

speed qualities. This is due to the fact that increasing the level of speed and 

strength qualities contributes to the manifestation of speed of movements to a 

large extent. 

It is known that when the maximum speed of movement is manifested, a 

person has to overcome significant external resistance (for example, the weight 

and inertia of one's own body). In this regard, the amount of speed that is 

achieved depends significantly on the power capabilities. These tasks help solve 

speed-strength exercises, developing the so-called dynamic strength in 

conditions of fast movements or explosive strength. A simultaneous increase in 

speed and strength when using speed-strength exercises leads to an increase in 

the speed of movements in the entire range of external resistance. An example 

of speed-strength exercises that provide progressive development of speed are: 

exercises with unsaturated weights performed at maximum speed, jumping, 

jumping exercises with weights, throwing, running in variable conditions. The 

optimal use of speed-strength exercises, their rational combination with speed 

exercises in the process of training the speed of movements allow to achieve a 

high level of development of speed qualities. 
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Thus, it is possible to distinguish two main directions in the method of 

education of the speed of movements – speed and speed-power. Both directions 

are widely used in the process of training speed qualities. However, their ratio 

changes in different age periods, since the nature of the relationship between the 

speed of movements and the force of muscle contraction is different at the 

stages of the ontogenetic development of the organism, which change 

sequentially. 

The analysis of literary data revealed that in preschool age, when high 

rates of speed development are observed, pedagogical influences should be 

mainly aimed at increasing the level of specific speed abilities, which is due to 

the peculiarities of the child's body and, first of all, the active processes of the 

functioning of the central nervous system [2]. This indicates that at this age, the 

increase in the level of speed development depends to a lesser extent on strength 

capabilities and is mainly related to the training of nervous processes. To a 

greater extent, this concerns the mobility of excitation and inhibition of the 

CNS, which is known to be the main physiological prerequisite for speed. At 

this age, the mobility of nervous processes, despite the fact that it is genetically 

determined to a certain extent, is most "susceptible" to training influences. The 

most effective means for this is to cancel the speed character. In this regard, in 

the method of education of speed in preschool children, the direction of speed is 

leading. However, this does not exclude the use of speed-strength exercises , 

since at this age it is a means of comprehensive physical training of children, 

thereby creating a basis for successful education of speed qualities. 

It has been established that when choosing means and methods of speed 

education in children, preference should be given to natural forms of 

movements and non-standard ways of their execution, preventing the formation 

of a "speed barrier". According to experts, especially valuable in this regard are 

game tools – mobile games, relays. Constantly varying conditions for the 

manifestation of speed abilities in games, the presence of a moment of 

competition in relays, as well as the emotional background characteristic of 

both, contribute to the effective development of speed to a large extent. 

Different games and relays, depending on their content, allow you to influence 

both elementary and complex forms of manifestation of speed, thereby 

influencing the multifaceted influence on the development of this quality. This 

emphasizes the expediency of wide use of game tools in the education of speed 

qualities. 

At the same time, game means must be optimally combined with non-

game means, which provide a more diverse selection of exercises and expand 

the body's adaptive capabilities to high-speed loads. Non-game means include: 

running exercises; exercises that purposefully affect certain manifestations of 

speed; speed-strength exercises (jumping nature). 

Most authors claim that running is one of the most natural human 

movements. To increase the level of development of one or another type of 
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speed abilities in children with age, experts suggest the use of various variants 

of running [4]. 

So, for example, to increase the speed of reaction and the speed of a 

single movement, the following are used (according to the signal): running with 

a change in the speed of movements (fast running, slow running, running with 

acceleration); running with a change in the direction of movement; running, 

which alternates with other types of exercises; running with stops. To develop 

the ability to increase the speed of movements in a short time, the following are 

used: running at maximum speed for short distances (5-15 m); running with 

acceleration in a straight line; running with a change in the pace of movements; 

running after a partner who starts 2-3 steps ahead; running for short distances 

(5-10 m) with throwing of the leg, with high lifting of the thigh, etc. When 

training the ability to quickly start movements, running from different starting 

positions is used (standing with your back in the direction of movement, 

standing on your knees, "on your hands", sitting, etc. ). When performing 

running exercises, it is impractical to often use the repeated method, you should 

connect game methods, elements of competition preparation, which to a greater 

extent contribute to the maximum manifestation of speed and strength abilities. 

Universal" tables or standard blocks of training tasks to regulate the 

running loads of young sprinters [4]. 

Thus, different types of running, having a versatile effect on speed and 

strength qualities, when used rationally, are an effective means of training speed 

and strength abilities. With selective and directed influence on individual speed 

abilities, in addition to the corresponding types of running and games, a variety 

of exercises are widely used, which require the speed of reaction to a 

predetermined signal, fast local movements, manifestations of the maximum 

frequency of movements. These are, for example, exercises in rolling over, 

throwing and catching a ball, exercises with a short and long rope ( running in, 

running out), changing the structure of different movements, some exercises that 

are performed at a fast pace. Preference should be given to simpler exercises 

that require a long time to learn and allow you to perform them quickly enough. 

In the process of training speed abilities in children with age, according to a 

number of authors, jumping exercises are the most effective. For this purpose, 

some researchers [3] recommend using the following exercises: jumping from a 

small height followed by a bounce up or forward; jumping on high places from 

a short run (bench, stairs, etc.); jumping up from a squat; jumping at home, 

moving forward, alternating fast and moderate pace; jumping on two legs 

through lines and sticks (rubber band). With the help of jumping exercises, 

children develop the ability to combine fast execution of movements with the 

concentration of neuromuscular efforts, which significantly expands the 

functional capabilities of the neuromuscular apparatus, as well as functional 

processes that ensure the manifestation of speed and strength abilities. 
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The results of competitive activities in speed-strength sports depend to a 

large extent on the level of actual strength training of athletes, since it affects 

both the level of technical training and the formation of specific coordination . 

The variable resistance method is used in strength development. In 

addition to this method , both static and dynamic modes of work are used in 

sports practice to develop strength qualities. Until now, there is a controversy 

about which of the training modes is better. Exercises performed in a static 

mode have a number of positive points. First of all, it is an opportunity to 

selectively load individual muscle groups. Secondly, working in a static mode is 

an effective tool that affects the increase in muscle weight and, therefore, 

maximum strength. Currently, exercises for developing strength, which are 

performed statically with the use of training devices, are given an important 

place in the training system of athletes who are engaged in speed-strength 

sports, such as sprinting, various types of throws, etc. For some sports, static 

loads are one of the main ones (weightlifting, body-building), in many cases it is 

important to maintain the correct posture for a long time (cycling, shooting, ice 

skating, etc.). Research by a number of authors has shown that the isometric 

method of training is quite an effective way of developing various types of 

strength training of athletes. 

As a result of strength training of athletes, dynamic exercises occupy an 

important place. For these purposes, various weights are used, which create 

conditions under which the athlete has to develop efforts close to the maximum, 

in almost any phase of the movement. This makes it possible to carry out special 

strength training of athletes in conditions close to competition conditions. 

As a result of strength training of athletes, dynamic exercises occupy an 

important place. For these purposes, various weights are used, which create 

conditions under which the athlete has to develop efforts close to the maximum, 

in almost any phase of the movement. This makes it possible to carry out special 

strength training of athletes in conditions close to competition conditions. 

Human muscles can exert force in different conditions and regimes. The 

conditions should be understood as the ability of muscles to change or not 

change their length at different degrees of tension, which is created by weights 

or achieved arbitrarily (due to imaginary control). Thus, physiologists 

distinguish the following modes of muscle work: 

1. isometric (static) – muscle effort without change in muscle length; 

2. myometric (dynamic overcoming ) – muscle effort with a constant 

decrease in muscle length; 

3. plyometric (dynamic yielding) – muscle effort with a constant increase 

in muscle length; 

4. isotonic – muscle effort, which is characterized by a constant amount 

of tension (maintenance of a given amount of effort); 

5. auxotonic – muscle tension, which is characterized by repetition of 

advancing and overcoming modes. 
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The general task of training strength as a physical quality of a person is 

to ensure the possibility of high efficiency of various types of motor activity. 

Private tasks will be: 

1. Harmonious strengthening in terms of strength of all muscle groups of 

the locomotor apparatus. 

2. Acquiring and improving the abilities to carry out the main types of 

efforts – statistical and dynamic, actual strength and speed- strength, which 

overcome and yield. 

3. Development of the ability to rationally use force in various 

conditions. 

It should be noted that the development of various types of strength 

abilities requires specific conditions regarding the creation of appropriate modes 

of muscle work, magnitudes of effort, as well as the speed and duration of 

exercises. That is, there are methodological conditions that ensure the direction 

of training effects on the development of various types of strength abilities. At 

the age of 13-16, it is recommended to use various special means. Various 

exercises with local loads, moderate static efforts increase muscle strength, 

contribute to physical development. 

The mechanism of the increase in explosive power (the main indicator of 

quick-power readiness) at the age of 9 and after the age of 12 is different. In 

nine-year-old children, the increase is achieved due to a decrease in the time to 

reach the maximum effort, and after 12 years – due to an increase in the 

maximum effort. Thus, educational influences should be directed in the first 

case mainly to the speed component, and in the second case – to the power 

component of speed-power actions. However, it should be taken into account 

that the wrong technique and selection of means, wrong dosage and distribution 

of loads in different age groups can lead to harmful consequences, which are 

expressed not only in the loss of sports talent, but also in health disorders of 

young athletes. In particular, this applies to the methodological requirement to 

exclude from the composition of the means of speed and strength training 

exercises that are performed with significant burdens on the spinal column. 

These training tools can not only inhibit the natural growth of the body in 

length, but also cause serious injuries that are difficult to treat. Thus, knowledge 

of the factors that affect the level of speed and strength abilities, accounting for 

age characteristics and periods of development, accounting for individual rates 

of biological maturation of adolescents enable the coach to properly organize 

the pedagogical process and, as a result, obtain high results. 
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3.5. Історико-порівняльна характеристика навчальних програм з 

фізичного виховання студентської молоді в Україні 

 

Вступ. Зважаючи на обов‟язковість занять фізичною культурою у 

всіх вищих навчальних закладах та неабиякі проблеми щодо збереження 

здоров‟я молоді у загальноукраїнському масштабі, однією із ключових 

проблем формування вітчизняних основ програмно-нормативного 

забезпечення фізичного виховання є підготовка і впровадження сучасних 

навчальних програм, які б забезпечували вимоги держави в сфері 

гармонійного розвитку, фізичного та психічного здоров‟я молодоїособи. 

Вирішення цього назрілого і стратегічно важливого для держави 

завдання з розроблення та запровадження навчальних програм з фізичного 

виховання для студентів вищої школи України неможливе без ґрунтовного 

історико-методологічного аналізу еволюції програмно-нормативних основ 

системи фізичного виховання студентів. 

Методи дослідження: вивчення та аналіз літературних джерел, 

офіційних документів, довідкових матеріалів, історико-порівняльний 

аналіз. 

Завдання дослідження – узагальнити характерні тенденції 

формування й укладання навчальних програм з фізичного виховання для 

студентів. 

Результати дослідження. За даними науково-методичної літератури 

встановлено, що однією із найактуальніших проблем подальшого розвитку 

системи фізичного виховання в Україні є вдосконалення програмно-

нормативних основ. Важливою складовою програмно-нормативних засад є 

наявність державних програм фізичного виховання, які містять науково 

обґрунтовані завдання та засоби фізичного виховання, комплекси рухових 

умінь і навичок для засвоєння щодо конкретного контингенту, переліки 

відповідних норм та вимог. 

Сучасний процес фізичного виховання студентської молоді 

характеризується відсутністю типової (базової) програми. Водночас, в 

літературі майже недослідженими залишаються питання розвитку 

вітчизняних програмно-нормативних основ фізичного виховання студентів 

в історико-методологічному аспекті, що може слугувати неабияким 

підґрунтям для оптимізації програмно-методичного забезпечення 

навчально- вихованого процесу у вищій школі України [1; 2; 3; 4; 5]. 

На основі вивчення науково-теоретичних положень встановлено, що 

програмно-нормативне забезпечення фізичного виховання студентської 

молоді значною мірою зумовлено правовим полем галузі, ідейними 
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засадами національної системи навчання та освіти; системою організації 

сфери фізичного виховання та суспільно-політичною ситуацією в державі. 

Нормативною базою навчальних програм з фізичного виховання в 

Україні є Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості 

населення України. В свою чергу навчальні програми з фізичного 

виховання повинні визначають мінімальний обсяг знань, умінь та навичок, 

що підлягають засвоєнню за роками навчання і сприяють розвитку особи 

відповідно до державних вимог у цій галузі, та вирішувати комплекс 

виховних, оздоровчих, освітніх та розвиваючих завдань. 

Результати історико-порівняльного аналізу показали, що зміст, 

структура, цільова спрямованість навчальних програм з фізичного 

виховання для студентів вищих навчальних закладів України розвивалися 

еволюційним шляхом, зберігаючи відносну стабільність у структурі й 

помітно відрізняючись за змістом програмного матеріалу, метою і 

завданнями фізичного виховання, кількісними параметрами навчального 

навантаження. 

У процесі дослідження виявлено п‟ять періодів розвитку програмно-

нормативного забезпечення фізичного виховання студентів, зумовлених 

соціально-історичними, військово-політичними, економічними, 

загальноосвітніми та культурними умовами відповідного часового 

відтинку історії. Це, зокрема, такі періоди: 20-х років; 30-х років; 40-50-х 

років; 60-80-х років XX століття та сучасний пострадянський періоди. 

Кожен період мав свої характерні особливості, пов‟язані з 

стратегічними державними завданнями, які ставилися загалом перед 

галуззю фізичної культури. 

Аналіз програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання 

студентів протягом тривалого історичного періоду засвідчує їх 

еволюційний розвиток, відносну стабільність структури та помітну 

різницю в змісті програмного матеріалу, спрямованості процесу фізичного 

виховання, кількісних параметрах навчального навантаження. 

Зважаючи на прагнення України інтегруватися у європейське 

співтовариство, розвивати відкрите, демократичне суспільство, система 

програмно-нормативного забезпечення будь-якої сфери, в т. ч. фізичного 

виховання повинна будуватися на засадах активного використання кращих 

зарубіжних тенденцій та уроків власного історичного досвіду. 

Програмні основи фізичного виховання повинні будуватися на 

основі обов‟язкового державного компоненту, але водночас базуватися на 

демократичних засадах і давати можливість учасникам навчально-

виховного процесу вибирати навчальний матеріал за власними інтересами 

та уподобаннями, відповідно з регіональними традиціями, кліматичними 

та природними умовами, матеріальним забезпеченням тощо. 

Державний компонент навчальних програм повинен передбачати 

такі компоненти: пояснювальна записка, теоретичний розділ, практичний 

розділ, методичний розділ, форми та засоби контролю. Практичний розділ 
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програм повинен містити матеріал з професійно-прикладної фізичної 

підготовки. 

Програма з фізичного виховання студентів повинна передбачати 

можливість утворення та діяльності таких навчальних відділень: 

основного, спеціального медичного, спортивного вдосконалення. 

Висновки. Узагальнення характерних тенденцій формування і 

укладання навчальних програм з фізичного виховання для студентів 

дозволило визначити, що навчальні програми з фізичного виховання в 

умовах сьогодення повинні мати оздоровчу спрямованість; враховувати 

інтереси та уподобання учасників навчально-виховного процесу; 

відповідати регіональним традиціям; матеріальним, кліматичними та 

природним умовам та максимально враховувати майбутню професію 

студентів 
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3.6. Ринок автоматизації ресторанного бізнесу 

 

Вступ. Динаміка розвитку туристичної галузі та готельно-

ресторанного бізнесу характеризується впровадженням і використанням 

багатьох новітніх інформаційних технологій: глобальні комп‟ютерні 

системи пошуку та бронювання, інтегровані комунікаційні мережі, 

системи мультимедіа, інформаційні системи управління тощо, що мають 

неабиякий вплив на функціонування й удосконалення даної сфери.  

Ресторанне господарство – симбіоз виробництва, надання послуг і 

торгівлі, що є засобом високоліквідного використання капіталу і, 

водночас, середовищем із високим ступенем конкурентності, а також 

найбільш розповсюдженим видом малого та середнього бізнесу у світі. 

Для ефективності динамічного функціонування та розвитку 

економічного стану ресторанного бізнесу доцільно впроваджувати 
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інновації та здійснювати модернізацію у підходах до управління 

підприємством. Одним із інструментів формування інформаційного 

забезпечення усіх господарських операцій, що здійснюються на 

підприємствах ресторанного господарства, є автоматизація облікових 

процедур. Використання сучасних інформаційних технологій забезпечує 

конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства на 

споживчому ринку. Автоматизація процесу розрахунків за 

обслуговування у закладах індустрії гостинності дозволяє оптимізувати 

контакт між працівниками і гостями закладу та зменшити час 

обслуговування, що в умовах пандемії, спричиненої COVID-19, є 

головним показником покращення роботи підприємства.  

Виклад матеріалу. У сучасних умовах інформатизації та 

комп'ютеризації швидкий розвиток ресторанного бізнесу вимагає нових 

підходів до обробки інформації і процесу прийняття управлінських 

рішень. Організаційна робота у ресторанному бізнесі супроводжується 

процесом генерації великих обсягів інформації та вимагає оперативної 

обробки даних для прийняття рішень. Це може ускладнюватися 

передачею неповної, неточної або помилкової інформації, мінливістю 

характеристик і умов функціонування самих систем. Інформаційні 

технології в ресторанній індустрії – це система методів і засобів 

зберігання, обробки та передачі інформації на основі технічних засобів, 

що можуть застосовуватися під час управління підприємствами сфери: 

обслуговування клієнтів, співпраці з постачальниками, посередниками, 

органами державної влади, налагодження з ними партнерських відносин 

тощо.  

Враховуючи динаміку розвитку інформаційних технологій, 

невизначеність ступеня їх впливу на ефективність функціонування 

ресторанних підприємств, актуальним є здійснення комплексного 

дослідження застосування інформаційних технологій в управлінні 

суб'єктами ресторанного підприємства в умовах інформаційного 

суспільства.  

Ринок автоматизації ресторанного бізнесу представлений 

наступними програмними комплексами. 

Система R-Keeper. Система автоматизації r_keeper – це гнучке та 

масштабоване рішення, яке дозволяє задовольнити потреби ресторану 

будь-якого формату, від невеликого кафе до великої мережі. Важливою 

особливістю системи є її модульність, що дозволяє пропонувати 

кожному замовнику індивідуальне рішення, відповідне потребам і 

стратегії розвитку його бізнесу. Замовник набуває тільки необхідний 

йому функціонал, не переплачуючи за зайве.R-Keeper TM є 

високонадійною та живучою системою, що дозволяє захищати 

інформацію від несанкціонованого втручання. Багаторічний досвід тісної 

роботи компанії з багатьма ресторанами гарантує, що в R-Keeper 

враховано всі побажання щодо системи обліку та кількості необхідних 
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звітів. Легкість навчання персоналу (з використанням докладних 

посібників та вбудованих файлів допомоги) дозволить розпочати 

експлуатацію системи через нетривалий період після її придбання.  

R-Keeper є багатофункціональною системою, що включає ціле 

сімейство програмних продуктів, з компонентів якого як з кубиків можна 

побудувати систему, що задовольняє потребам конкретного ресторану 

або кафе. Ви лише вибираєте необхідні складові, і вам їх встановлюють. 

У мінімальній конфігурації система працює на одній касовій машині, 

максимальна кількість терміналів обмежена лише характеристиками 

комп'ютерної мережі. Система R-keeper V6 призначена для автоматизації 

як невеликого кафе або кінобару, так і величезного розважального 

комплексу, як концептуального ресторану, так і більярдного клубу. У 

ресторанах (на підприємствах) в залежності від розміру, індивідуальних 

особливостей тощо. можуть використовуватись різні технології, які 

підтримуються системою R-keeper V6. На даний момент актуальною є 

версія r_keeper. Широко поширена попередня версія системи – r_keeper 

v6. У 2007 р.r_keeper займав 34 % ринку автоматизації ресторанів, 

автоматизувавши понад 9500 ресторанів. У квітні 2009 р. було 

автоматизовано 15 тис. ресторанів. За даними розробника на літо 

2011 року, r_keeper встановлений більш ніж у 20 тис. ресторанах, кафе, 

ресторанах типу «фастфуд», клубах та розважальних центрах у 

30 країнах світу, а за даними на початок 2021 р.r_keeper використовують 

понад 65 тис. ресторанів у 53 країнах світі. 

Система ІС – Парус: Ресторан. Програмний комплекс «Парус – 

Ресторан» призначений для автоматизації ресторану, кафе, бару, пабу, 

клубу, пансіонату та інших закладів ресторанного бізнесу. У нашій 

системі для управління рестораном, кафе, баром Ви знайдете все 

найнеобхідніше ‒ від повної автоматизації бізнес-процесів з 

обслуговування клієнтів, до ведення фінансово-господарського, 

податкового та складського обліку.  

В результаті впровадження системи для ресторану, кафе, пабу 

«Парус-Ресторан» заклад отримує такі переваги:підвищується якість 

сервісу, престиж закладу, лояльність клієнтів;забезпечується швидка 

обробка замовлень та обслуговування відвідувачів; поліпшується 

узгодженість і контроль над роботою персоналу; здійснюється інтеграція 

з сучасним обладнанням: POS-принтерами і POS-терміналами; ведеться 

облік руху матеріальних цінностей і руху товарів; скорочуються 

тимчасові витрати на пошук та аналіз інформації. 

Система TillyPad. Унікальна система автоматизації ресторану, 

кафе, бару або мережі закладів громадського харчування та 

розважальних послуг, що поєднує в собі: повнофункціональність одного 

з найпотужніших інструментів управління підприємством будь-якого 

масштабу;відкритий вихідний код, що дає необмежені можливості 

кастомізації та значно знижує залежність кінцевого користувача від 
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виробника та постачальника рішення, захищаючи інвестиції покупця. 

Розповсюдження, супровід та технічна підтримка системи здійснюються 

через мережу сертифікованих дилерів. Супровід та технічну підтримку 

також надає головний офіс компанії. 

У 2008 р. почалися активні продажі системи Tillypad. І сьогодні їй 

довірили свій бізнес понад 15 тисяч рестораторів країн СНД та 

Європи.Починаючи з 2020 р., компанія «Тілліпад» змінює вектор свого 

розвитку. Компанія переходить у сегмент Open Source (випуск 

програмного забезпечення з відкритим кодом), відкриваючи нові 

перспективи для ринку автоматизації ресторанів. 

Система Z-Cash. Автоматизована система управління Z-Cash 

Restaurant Suite є першою безкоштовною системою автоматизації для 

підприємств ресторанного бізнесу з відкритим кодом. Складається з 

трьох частин: Front-, Back- і Product-Office. Фронт-офіс: замовлення 

страв та напоїв;зміна замовлених страв та напоїв; друк замовлень на 

кухні або виведення їх на термінал; рахунки; фіскальні чеки;закриття 

рахунків; знижки за клієнтськими картками; оплата клієнтською 

карткою; облік робочих годин. Допоміжний офіс: перегляд столів у 

режимі реального часу;робота з виручкою (реалізована та нереалізована 

виручка) у реальному часі; перегляд стану складу реальному часі; 

перегляд архіву змін із можливістю перегляду кожного рахунку;  

управління користувачами (додавання, редагування та видалення 

користувачів); управління правами (додавання посади, редагування прав 

доступу); дисконтні програми (додавання, редагування та видалення 

дисконтних програм); робота з меню (додавання, редагування, видалення 

та тимчасова деактивація страв, напоїв, каталогів); робота із складськими 

актами (транзакції актів, редагування акта до його закриття, перегляд 

усіх актів). Офіс продукту: відображення замовлення (різні можливості 

відображення); інформація про можливі стоп-листи; інформація про час, 

витрачений на приготування страв та напоїв; довідник карток 

технологічних процесів; моніторинг часу приготування страв та напоїв. 

Переваги: відсутність витрат за купівлю програмного забезпечення 

автоматизації підприємства комунального харчування; можливість у 

будь-який момент доопрацювати код під себе з урахуванням Ваших 

потреб, а також у будь-який момент проконсультуватися та отримати 

технічну підтримку чи допомогу при впровадженні та навчанні 

персоналу; активна участь у доопрацюванні системи та розробці нових 

розширень та звітів усієї зацікавленої інтернет-спільноти, отже, 

інтенсивний розвиток функціональних можливостей системи. Недоліки: 

«недопрацьованість». Це змусить керівника ресторану прийняти 

працювати програмістів, доведення системи до ідеалу. Але це ж і її 

перевага – відкритий вихідний код дозволить вбудувати в систему все, 

що завгодно. 
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Система Магія – Ресторан. Пакет прикладних програм «МАГІЯ» 

– це система, розроблена спеціально для автоматизації обліку та 

управління на підприємствах громадського харчування. Система 

створена компанією ІТТ, що спеціалізується на розробці прикладного 

програмного забезпечення, постачанні автоматизованих касових систем 

та електронного обладнання. 

«МАГІЯ» побудована за допомогою найсучасніших технологій, 

вона є системою, що масштабується, тому з однаковим успіхом 

використовується на підприємствах з різною пропускною здатністю – від 

«фаст-фудів» і невеликих кафе до великих ресторанів і багатопрофільних 

розважальних комплексів. Програма дозволяє створювати індивідуальні 

налаштування будь-якої групи користувачів: офіціантів, касирів, 

барменів, менеджерів залу і т.д. На сьогоднішній день «Магія» 

впроваджена та успішно працює більш ніж на 100 підприємствах 

громадського харчування. 

Встановлення ППП «Магія» дозволяє: практично звести до нуля 

втрати від несумлінної роботи персоналу; отримувати всі необхідні 

статистичні дані для ефективного управління підприємством;зменшити 

ручну працю, і, кількість працівників; контролювати діяльність кожного 

співробітника та об'єктивно оцінювати ефективність його роботи; 

зменшити витрати та збільшити таким чином прибуток підприємства. 

Комплекс програм «Магія» для Ресторанів покликаний допомогти в тих 

випадках, коли потрібно: автоматизація бару, кафе, ресторану, закладу 

громадського харчування чи fastfood, клубу чи казино.  

Комплекс прикладних програм «Магія» для Ресторанів., 

представлений компанією ІТТ, має ряд очевидних переваг: він 

розроблений за допомогою найсучасніших технологій на платформі MS 

SQL; забезпечує оперативність в управлінні та плануванні бізнесу 

завдяки можливості функціонування системи в режимі on-line; легко 

масштабується і з однаковим успіхом використовується на 

підприємствах з різною пропускною здатністю – від фаст-фудів та 

невеликих кафе до великих ресторанів, багатопрофільних розважальних 

комплексів та мереж ресторанів та кафе; підтримує широкий спектр 

обладнання: POS-термінали, фіскальні реєстратори, Touch-screen 

монітори, принтери та інше периферійне обладнання; має інтуїтивно 

зрозумілий графічний інтерфейс; дозволяє створювати індивідуальні 

налаштування для будь-якої групи користувачів: офіціантів, касирів, 

барменів, менеджерів залу тощо; забезпечує повний контроль над 

роботою персоналу завдяки вбудованій системі розмежування прав 

доступу. 

«Магія» для Ресторанів. створює комфортні умови для роботи 

персоналу та, відповідно, для відвідувачів, які гідно оцінять якість та 

швидкість обслуговування в обладнаному такою системою закладі.  
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Система Астор. Система автоматизації ресторанів «АСТОР: 

Ресторан 3.0 Lite» призначена для малих та середніх закладів сфери 

ресторанного бізнесу та дозволяє задовольнити всі потреби невеликого 

ресторану: управління роботою зали, контроль за діями персоналу, 

реалізація системи знижок для гостей, отримання достовірної інформації 

про продаж, оперативний облік на складах, виробництво страв за 

калькуляційними картами, взаєморозрахунки з постачальниками, 

планування банкетів, облік матеріальної відповідальності та 

бухгалтерський облік. Для цього є автоматизовані робочі місця: 

директора, що дає можливість контролювати дії персоналу, аналізувати 

їхню роботу, поточні замовлення, виявляти залишки у виробництві, 

переглядати виручку за будь-який період, створювати систему 

дисконтних карток, оперативно отримувати дані для прийняття рішень  

(усі необхідні звіти про діяльність підприємства); касира, що дозволяє 

виконувати такі функції: оплата замовлень з можливістю прийому різних 

видів оплати (готівка, кредитні картки, внутрішні картки ресторану), 

створення замовлень для офіціантів, збереження даних про замовлення, 

роздруківка замовлень на принтерах кухні та бару, призначення знижки 

по дисконтній картки, виписка рахунків; офіціанта, завдяки чому 

виконуються такі функції: відкриття замовлення, збереження даних про 

нього, роздрук замовлення на принтерах кухні та бару, призначення 

знижки по дисконтній карті, виписка рахунків; бухгалтера – для обліку: 

закупівель від організацій через підзвітну особу, автоматизації 

розрахунків при плануванні банкетів, торгівлі як через ресторанний зал, 

так і оптом, складських операцій, взаєморозрахунків (з постачальниками, 

покупцями, співробітниками підзвітних сум), а також для складання 

спеціалізованих звітів (товарного звіту, звітів про залишки, надлишки та 

недостачі, партії товарів та ін.), заповнення типових галузевих форм, 

формування бухгалтерських проводок та типової конфігурації «1C: 

Підприємство. Бухгалтерський облік» (прихід товару та нарахування 

покупного ПДВ, розрахунки з постачальниками, передача сировини у 

виробництво, надходження на склад готової продукції, міжскладські 

переміщення, роздрібна реалізація, оптова реалізація та розрахунки з 

покупцем, нарахування ПДВ до сплати); калькулятора, що дозволяє 

виконувати наступні операції: зберігати історії калькуляційних карт, 

вибирати метод розрахунку собівартості в калькуляційній карті, 

автоматично розраховувати вагу інгредієнта при приготуванні на основі 

коефіцієнтів виходу для різних видів теплової обробки, працювати зі 

схемою Страва у страві, застосовувати гнучку систему заміни 

інгредієнтів у стравах, типову галузеву форму калькуляційної картки, 

автоматично списувати собівартість під час виробництва, планувати 

виробництво напівфабрикатів та кондитерських виробів; ‒ системного 

адміністратора, що дає можливість виконувати такі операції: 

налаштовувати права доступу, встановлювати права новим 
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користувачам, виконувати регламентні дії із системою, навчати нових 

користувачів, підтримувати роботу комп'ютерної техніки. 

Система X-POS ‒ це рішення для класичних ресторанів з 

обслуговуванням біля столів. З додатковим сервісом «Мобільний 

офіціант», що використовується на терміналах Orderman або смартфонах 

з ОС Android, страви для гостей починають готувати ще до того, як 

офіціант відійшов від гостя. Зручна робота з меню та замовленнями 

гостей, категоріями страв, модифікаторами, коментарями до страв, 

номерами виносу та місця в замовленні, розкладами, прайс-листами. 

Швидкі та різноманітні операції з рахунками, облікобслуговування, 

робота з дисконтною та платіжною системами, «щасливі години». 

Високоефективна автоматизована система управління підприємством 

сфери послуг хPOS‒ відмінне рішення як для незалежних ресторанів, так 

і для мереж ресторанів. 

Пропонуються рішення для автоматизації вашого підприємства, 

яке усуне проблему повільного обслуговування відвідувачів та значно 

збільшить пропускну спроможність закладу. Крім того, Ви отримаєте 

можливість постійно контролювати роботу співробітників, в режимі 

реального часу бачити обсяги продажу та виручки. Завдяки системі облік 

стане «прозорим».  

Система ALOHA POS. До основних переваг програмного 

забезпечення, розробленого Aloha, відносяться, перш за все, його 

доступність для невеликих підприємств харчування (кафе, піцерій, 

кав'ярень, їдалень), надійність і зручність користування. Система 

забезпечує інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс, багаторівневу 

систему знижок, деталізовані звіти. 

Система Aloha керує всім спектром ресторанного IT-обладнання: 

сенсорними терміналами, комп'ютерни микасами (POS-терміналами), 

відеомоніторами кухні, фіскальними та кухонними принтерами. Систему 

«Aloha POS» використовують більш 33000 ресторанівв 30 країнах світу. 

Програмні продукти компанії неодноразово відзначалися міжнародними 

нагородами. 

Система B52 Ресторан ‒ це потужний інструмент контролю 

роботи зали, товарного та фінансового обліку підприємства громадського 

харчування. Система моніторингу дозволяє стежити за кожною 

операцією обслуговування клієнтів у залі. Запропонована методика 

обліку спрямована на всеосяжний контроль руху товару та фінансових 

засобів. Функції: Повна автоматизація зали, Калькуляція страв та 

коктейлів, Система обліку обслуговування, Ведення переобліку, Спільна 

робота з «В52 Товарно-Фінансовий облік», Необхідні звіти. 

Висновки. Необхідність використання сучасних систем вже стала 

очевидним чинником, критично важливим для успішного розвитку 

бізнесу. Більш того інформаційні технології стають засобом 

конкурентної боротьби ресторанів. І ті учасники українського ринку 
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індустрії гостинності, які зможуть найбільш повно використати досвід 

зарубіжних країн і передові розробки вітчизняних вчених в області 

комп'ютерних технологій і систем телекомунікацій, будуть лідерами на 

ринку і стануть повноправними учасниками світового ринку індустрії 

гостинності. 
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3.7. Особливості гастрономічного туризму в Україні 

 

Одним iз перспективних видiв ринку туристичних послуг є 

гастрономічний туризм – вид туризму, пов‟язаний з ознайомленням з 

виробництвом, технологiєю приготування та дегустацією національних 

страв та напоїв, а також кулінарними традиціями народів світу.  

Аналіз сучасної літератури свідчить про активне науково-практичне 

опрацювання проблеми гастрономічного туризму і в Україні. В 

дослідженнях А. Бусигіна, Е. Маслова, І. Комарніцького, В. Федорченка, 

Д. Басюк, Т. Сокол, Т. Божук, Л. Прокопчук. Т. Шпараги, В. Бойко, 

О. Любiцевої, Ф. Шандора, Г. Волкової, М. Баштової висвітлюється 

історико-культурний контекст розвитку цього виду туризму, особливості 

http://www.ijser.org/paper/AUTOMATIC-TOUR-GUIDESYSTEM.html
http://thinkdigital.travel/wp-content/uploads/2014/05/Gamification-in-Tourism-Best-Practice.pdf
http://tourlib.net/statti_ukr/glebova2.htm
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створення регіональних туристичних продуктів на основі національних 

кулінарних традицій.  

Гастрономiчний туризм має значні перспективи розвитку, а 

організація «гастрономічних турів» сприяє відродженню національних 

кулінарних традицій.  

Дослiдження останнiх років свідчить, що туристичні потоки 

зростають у тих регіонах, де, на основі неповторних традицій, формуються 

спеціалізовані інтерактивні туристичні продукти – тури, фестивалі, 

народні свята.  

В Україні заснована достатня кількість унікальних автентичних 

гастрономічних турів та фестивалiв, які створюють передумови для 

формування конкурентоспроможного туристичного продукту 

гастрономічного туризму на міжнародному та внутрішньому ринках.  

Аналізуючи місцезнаходження даних фестивалів, можна зробити 

висновок, що найбільші туристичні ресурси для проведення подієвого 

туризму має Західна та Центральна частина України, а саме: Закарпатська 

та Львівська, Полтавська областi та міста Київ, Луцьк та Львiв.  

Саме в цих областях та мiстахзбереглася значна кількість 

національних свят та автентичних традицій їх святкування, тому вони є 

найбільш привабливими до відвідування, як для іноземних, так і 

внутрішніх туристів в Україні. 

Гастрономічний туризм в Україні набирає більших обертів в 

розвитку та залучення іноземних туристів на основі величезної ресурсної 

бази. Тому ця тема є доволі актуальною на сьогодні і в майбутньому може 

значно покращити економічний стан України і поляризувати державу на 

міжнародному рівні.  

Страви української кухні самобутні та своєрідні, за якими проглядає 

історія народних уявлень та знань. В останні роки в Україні, ресторатори 

шукають інформацію в старовинних книгах, українська гастро-тематика 

пройшла тривалий час становлення і розвитку, формувалась під впливом 

багатьох чинників: географічне положення та історичне минуле, релігійні 

вірування та стародавні звичаї, що регламентують уклад життя описують 

місцевих жителів в різних областях і відтворюють призабуті, але давні 

традиції кулінарії держави. Страви української кухні широко відомі поза 

межами нашої країни. Український борщ з пампушками першочергово – 

це «бренд» української національної кухні. Є багато страв, які 

охарактеризовують Україну, як самобутню країну з тисячолітніми 

традиціями та давньою історією. Як відомо, Україна має досить значну 

територію та сусідів з цікавою та різноманітною кухнею, котра пустила 

своє коріння в прикордонних областях, тому зрозуміло, що кухня кожного 

регіону буде відрізнятися.  

Галичина, є центром Західної України, зазнала найбільшого впливу 

Польщі та Австро-Угорської кухні. Галичина славиться стравами з круп, 

різноманітними ковбасами, кишками – кров‟янками, та пляцками. 
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Галицікій кухні притаманні різні змішані традиції. В регіоні існує безліч 

закладів харчування, які потішать туристів смачними стравами та 

доступними цінами. В Бережанах, наприклад, – можна відвідати пекарню 

«Місце щасливих людей». В меню є зернова кава, мандрики з гарбузом і 

вурдо, а також свіжі та хрусткі круасани. Далі туристи можуть 

відправитися у подорож по озеру до ресторану «Хутір». До закладу ходять 

теплоходи і водні трамвайчики, тому по дорозі можна насолодитися 

мальовничою природою і околицями . Фірмові страви 40 ресторану: 

вареники з сиром і манкою, мізки в клярі з соусом, і ситна юшка з 

грибного асорті.  

Закарпаття майже за всю історію існування знаходилось під владою 

Угорщини, що спостерігається і в стравах. Бограч – страва національної 

угорської кухні, яка є візитною карткою Закарпаття для туристів з всієї 

країни. Маючи багату історію, унікальні традиції та вражаючу природу, 

Закарпаття щороку приймає туристів зі всього світу. Регіон цікавий своїми 

кулінарними традиціями, тому гастрономічний туризм є одним з 

перспективних напрямів Закарпаття. Закарпаття також має давні традиції 

виробництва сиру, що є цікавими для туристів. Сирний тур по Закарпаттю 

включає в себе: відвідування полонин, пасовищ; відвідування сироварень; 

відвідування ресторанів, які пропонують послуги дегустації традиційного 

закарпатського сиру; відвідування тематичних фестивалів; можливість 

скоштувати продукцію безпосередньо на місці виробництва; ознайомитись 

з технологією виробництва, можливість долучитись до процесу 

виробництва сиру відвідування інших спеціалізованих заходів. Сирний 

туризм в Закарпатті має доволі простий принцип свого розвитку: 

спробувати сир необхідно тільки в місцях виробництва по всій території 

регіону. У результаті, турист назавжди запам‟ятає смак та аромат, 

характеристики сиру, а також зацікавиться неповторною історією не 

тільки сироваріння, таємниці виробництва, легенди, в залежності від 

району чи культури (бойківська і лемківська, гуцульська і долинянська, 

угорська і словацька, румунська та інші), а й славетною історією всього 

Закарпаття. Для популяризації такого виду туризму, на Закарпатті відкрито 

так званий сирний маршрут, що має протяжність 100 км. Він пролягає 

декількома районами: Хустським, Рахівським, Міжгірським та Тячівським, 

і передбачає відвідування полонин, пасовищ, сироварень, ресторанів, а 

також фестивалів, що пропонують послуги дегустації традиційного 

закарпатського сиру. Даний маршрут є унікальним та особливим: він дає 

можливість долучитись до процесу виробництва сиру, кожен учасник, на 

вибір може 41 вивчити історію, особливості, технологію приготування 

сиру, а головне самому виготовити цей чудовий поживний продукт, та 

здобути новий досвід . Серед лідерів сироваріння та сирного туризму в 

регіоні є наступні: Селиська сироварня у Нижньому Селищі неподалік м. 

Хуст, сироварня в с. Іза Хустського району ОСГ «Бараново», ФГ 

«Салдобош» в с. Стеблівка Хустського району (буйволяча ферма), 
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монастирська сироварня в с. Ракошино Мукачівського району та ферма 

«Карпатський буйвіл» м. Виноградів.Щодо фестивалів, присвячених сиру 

на Закарпатті популярністю користується наступні фестивалі: «Рахівська 

Бринза» (вересень) та «Гуцульська Бринза» (травень), які проходять в м. 

Рахів. Під час заходів можна продегустувати різні види сиру, долучитися 

до процесу виготовлення сиру, а також пізнати гуцульську культуру через 

побут, автентичні традиції та національну кухню. Перспективними 

напрямками розвитку «сирних турів» окрім основного овечого, козиного 

та коров‟ячого молока, є організація турів на ферми буйволів. У селі Ботар 

у Виноградівському районі є незвичайна ферма «Тізеш», де знаходиться 

дегустаційний зал варення. На місцевому сленгу варення це «леквар». 

Карпатське варення роблять тільки з екологічних продуктів, вирощених 

під чуйним увагою господарів ферми. В асортименті яблучне, кизилове, 

сливове, полуничне, порічкове і чорничне варення. Крім варення гостям 

пропонують і натуральні соки. У дегустаційному залі пропонують 

скуштувати фірмову страву – ковбасу з варенням. М'ясо для ковбаси також 

виготовляють на фермі і не з кого попало, а зі справжньої волохатою свині, 

карпатської корови і чеської кози. Біле золото Карпат – бринза, тому 

наступним пунктом туру повинна стати «Селиська сироварня». У 

Нижньому Селищі поблизу долини нарцисів розташувалася сироварня з 

залою для дегустації. Сир тут виготовляють за новітньою шведської 

технологією без додавання ароматизаторів та штучних консервантів. За 

технологією майстри можуть використовувати тільки коров'яче молоко. В 

асортименті три фірмових сиру: «Сільський», «Нарцис Карпат» і «Хуст». 

У Міжгірської пивоварні проходить дегустація різних видів пива на будь-

який смак щодня. Також, обов'язковим пунктом потрібно внести с. 

Гукливе – місце «існування» чорниці. А в мілітарі-садибі Grün Hofр, між 

іншим, відбуваються майстер-класи від Ференца Гукливчика з 

приготування заливного з грибів на багатті природи. У закладі «Гагарін і 

Бокораш» першокласне хмільне пиво домашнього виробництва і затишна 

атмосфера. Наступне місто – представник західної української кухні – 

м. Львів. Кавовий туризм це відносно нова стежка у світовому туризмі і 

також ще не достатньо досліджена в Україні.  

Адже, загальновідомим є факт, того що кавовою столицею України 

є Львів. Дуже часто туристи прагнуть завітати до міста Лева заради того, 

щоб скуштувати львівську каву. Львів славиться кавою і стравами 

традиційної української кухні. Але однією з родзинок міста все одно є 

Музей пивоваріння, де проходять екскурсії, дегустації та вечора любителів 

крафтового пива. Маловідомий факт ,що на території історичної 

«Львівської пивоварні» відкрили новий музейно-культурний комплекс 

«Левоварня». Всім відвідувачам музею розкривають секрети темного 

львівського напою. Гостям показують найперші кадри і діафільми про 

пивоварню, а також демонструють техніки виготовлення пива. З музею 

пивоварні туристи можуть потрапити в ресторан «Хмільний дім Роберта 
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Домса», він розташований там, де раніше були пивні підземелля. До пива 

подають раків і різноманітні закуски власного виробництва. Ресторація-

музей «Гасова лямпа» – місце для гурманів. У кнайпі зібрана величезна 

колекція Гасова лямпа. Відомо, що лампи були винайдені саме у Львові, 

тому заклад носить таку назву.  

Північ України також славиться своїми особливостями. Щороку у 

вересні в Коростені (Житомирська обл.) проходить неймовірно смачне і 

цікаве дійство – Міжнародний фестиваль дерунів. Це незабутня подорож в 

чарівний світ місцевого колориту поліської кухні.  

Коростень – одне з міст України, яке славиться саме традиційними 

національними стравами – ситними, смачними і різноманітними. Але саме 

деруни є візитною карткою цього регіону. У самому місті під час другого 

за рахунком фестивалю був відкритий пам'ятник деруну. Гостинна 

Полтавщина вражає своєю мальовничою природою, душевністю і 

колоритністю. Тут туристи познайомляться зі столицею гончарства 

Опішня, відвідають легендарну Диканьку і багато інших цікавих 

культурно-історичних місць. Напевно, такого розмаїття національних 

страв не зустріти ні в жодному іншому місті України. Особливою 

популярністю серед туристів користуються майстер-класи з приготування 

відомих полтавських галушок. Саме цим блюдом славиться цей регіон, в 

самій Полтаві навіть поставили пам'ятник галушці.  

Одеса, як представник південної частини України також славиться 

найрізноманітнішими смачними стравами з морепродуктів, що обумовлено 

її прибережним розташуванням. Серед численних рибних страв варто 

спробувати гефілте-фіш. Це фарширована риба, приготовлена з декількох 

видів риб. Завжди залишається затребуваною смажена риба. Але все ж 

особливою популярністю користується одеський плов з мідіями. 

Традиційною одеської закускою до пива є відварні дрібні креветки, які 

називають «рачками».  

Отож, провівши роботу над працям українських вчених та 

інформацію, щодо найпопулярніших закладів кулінарії та пов'язаною з 

нею діяльністю, можна зробити висновок, що найбільший гастрономічний 

потенціал розвинений в Західній, Південній та трохи менше в Центральній 

Україні. 

Для того щоб оцінити реальну ситуацію з розвитку гастрономічного 

туризму на регіональному ринку України, ознайомимось з пропозиціями 

декількох сучасних туроператорів.  

1. Сиро-винний тур Закарпаттям – це захоплююча подорож по 

Закарпаттю, яка влаштує вам знайомство з різними етнокультурами цього 

регіону, зокрема з місцевою кухнею. А знамениті вина Берегівського 

району в поєднанні з кращими місцевими сирами приємно порадують 

навіть найзавзятіших гурманів. Тур насичений цікавою туристичною 

програмою з відвідинами знаменитих історичних і природних об'єктів.  
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2. Смачне Закарпаття – подорож по найзнаменитіших містах і 

замках Закарпаття, поєднана з смачною закарпатською кухнею, 

відбувається дегустація сирів з вином.  

3. Кулінарне Закарпаття – цей цікавий і не менш смачний тур 

присвячений всім любителям вишуканої їжі. Лише тут у вас є можливість 

поласувати місцевими делікатесами: бограчем-гуляшем, кремзликом з 

м'ясом і овочами, палачінтами з домашнім лекваром і місцевим 

делікатесом – жаб'ячими лапками. Ці та багато інших смаколиків будуть 

приправлені міцними наливками та домашнім вином.  

4. Полтавські галушки – тут в гру вступає колоритна Полтавщина. 

Ви познайомитеся з легендарною Диканькою, мальовничою Полтавою, 

побачите столицю гончарства Опішню, пройдетеся гоголівськими 

місцями. Якщо ви думаєте, що приготувати галушки простіше простого, то 

ви помиляєтеся. Тільки тут можна взяти участь у майстер-класі і дізнатися 

всі тонкощі приготування полтавських галушок.  

5. Хмільний Львів – пропонується прогулянка стародавніми 

вулицями Львова в поєднанні з відвідуванням місцевих ресторанів і барів. 

Побувавши в музеї пивоваріння, ви дізнаєтеся історію цього стародавнього 

напою а також візьмете участь у дегустації свіжозвареного пива. 

«Львівські кав'ярні» запропонують вам насолодитися знаменитою 

львівською кавою і дізнатися секрети її приготування. 

6. Прогулянка по-одеськи – до ваших послуг харчування в кращих 

закладах міста, де завжди все свіже і смачне. Родзинкою туру стане 

відвідування коньячного заводу. 

7. Фестиваль їжі у Луцьку і Тунель кохання, який відбувається 

щорічно 14-15 травня у Луцьку під назвою: «LutskFoodFest». Кращі 

кулінари нашої країни беруть участь у створенні кулінарних шедеврів. 

Гості зможуть не тільки взяти участь у дегустації, але й придбати 

вподобані страви. Наступний ТО «Етносвіт» пропонує варіант туру 

відвідати Закарпаття та місто Лева в гастротурах «Таємниці Хустського 

замку+ о.Синевир», «Екскурсія Львовом – місто шоколаду» та інше. ТК 

«Відвідай» пропонує тури вихідного дня: «Дегустаційно-термальний тур 

«Феєрія новорічного Закарпаття»», «Принади Брюховичів: дегустація та 

архітектура», фестивально-термальний тур «Ужгородська палачінтак» та 

інші тури Закарпатської обл. Схожі тури в Західну та Центральну Україну 

пропонують майже всі туроператори – «FLIXESS», «Avess», «Атлант 

Тур», «Де-інде» та інші. Зробивши аналіз над працями вчених, основні 

стрічки новин та сайтів з пропозиціями сучасних українських 

туроператорів, можемо зробити настурний висновок, що в Україні є чим 

похвалитися в плані кулінарії і гастротуризм має великі перспективи для 

розвитку, оскільки практично кожен куточок країни має свої внутрішні 

особливості та кулінарні традиції.  

Гастрономічний туризм є доволі молодим напрямом, який активно 

розвивається, але вже сьогодні чимало людей віддають перевагу не 
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відпочинку на пляжі, а пізнанню традицій і звичаїв іншої країни шляхом 

дегустації національних страв і напоїв. Гастрономія дає змогу туристам 

отримувати доступ до культурної та історичної спадщини місця 

призначення через пізнання гастрономії, експериментування і купівлю 

продуктів. Гастрономічна традиція – процес, що постійно розвивається, і 

завдання для професіоналів полягає в тому, щоб залучити інновації, 

оновлювати й адаптувати свої пропозиції до потреб нової споживчої куль-

тури. Отже, гастрономічний туризм є стійким трендом, який уможливлює 

взаємодію мандрівників із місцевими громадами та дає змогу отримувати в 

поїздках нові враження. 
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3.8. Екологічний туризм у межах урбанізованого міста як пріоритетна 

форма дозвілля молоді: методологічні засади експертного 

соціологічного опитування 

 

Реалії сьогодення вказують на значний запит населення багатьох 

країн світу на відпочинок у рекреаційних місцях, що розташовуються в 

межах урбанізованих міських просторів з метою проведення відпочинку та 

дозвілля. Надто затребуваним такий суспільний запит виявився в умовах 

поширення пандемії COVID-19 і став ресурсом відновлення людських сил 

та здоровʼя у глобальному вимірі. Відчутною ця потреба була і для 

України та значно актуалізувалася на тлі повномасштабної збройної агресії 

Російської Федерації, розпочатої 24 лютого 2022 року. Непошкоджені та 

уцілілі місця та центри безпечного екологічного туризму в межах міських 
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просторів наразі перетворюються на локації, де громадяни знаходять 

прихисток, емоційний спокій, психологічне розвантаження у стресових 

ситуаціях. 

Екологічний туризм, що розвивається у містах з різною чисельністю 

населення, набуває активних форм проведення дозвілля молоддю і 

виконує роль одного із популярних спеціалізованих видів туризму серед 

споживачів туристичних послуг цієї вікової категорії. Молодь завжди 

символізує драйвову частину сучасного покоління активних мешканців 

будь-якої країни, яке власною участю у суспільно-політичних процесах, 

проєктній діяльності, громадянській свідомості визначає майбутні 

пріоритети розвитку країни.  

У науковій розвідці, яку представляємо у цьому виданні, 

оприлюднюємо окремі результати науково-практичного дослідження, 

проведеного в рамках виконання магістерської роботи «Розвиток 

екологічних видів туризму в умовах урбанізованого міста: українсько-

європейський досвід».  

Метою проведення експертного соціологічного опитування на тему 

«Актуальність екологічних видів туризму серед молоді» за допомогою 

анкетування у Google форматі [1] є – виявлення уподобань молодіжної 

аудиторії українців щодо використання екологічних видів туризму в 

умовах урбанізованого міста та їх обізнаності в цій сфері. 

Для досягнення поставленої мети використано такі наукові методи: 

опитування – як інструмент виявлення у молоді зацікавленості ресурсами 

екологічного туризму у міському просторі для проведення дозвілля, 

відпочинку, оздоровлення, екоосвіти тощо; аналізу та синтезу – для 

узагальнення статистичних даних щодо актуальності екологічного туризму 

серед молодіжної аудиторії; компаративний – для проведення 

порівняльного аналізу стану розвитку екологічного туризму у містах Києві 

та Варшаві, що доступні для молоді та ін. 

Експертним середовищем виявився 61 респондент – особи віком від 

18 -ти й до більш, ніж 35 років. Аудиторія для проведення опитування 

обрана на підставі пункту 17, статті 1 Закону України «Про основні засади 

молодіжної політики», в межах якої молоддю вважаються особи віком від 

14 до 35 років і є громадянами України, іноземцями та особами без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах 

[3].Зауважимо, оскільки опитування відбувалося в умовах воєнного стану 

в Україні, то до складу респондентів увійшли також українці, що наразі 

перебувають за кордоном як тимчасові переміщені особи.  

Віковий зріз експертів складається з: 4 респондентів (або 6,6% від 

загальної кількості відповідей), що мають вік 18 років. Найбільша 

кількість відповідей отриманих у анкетуванні, а саме 48 осіб, що дорівнює 

78,7% – це респонденти у віці від 20 до 27 років. Особи, які обрали варіант 

від 28 до 35 років, займають процентну частку серед опитаних 8,2% (5 

осіб). Також, з огляду на те, що світ змінюється, старі упередження йдуть 
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на задній план і суспільство наразі дуже прогресивне, у анкетування було 

додано вікову категорію 35+. Серед респондентів вони склали процентну 

частку 6,6% (4 особи). 

Кожен респондент заповнював Google форму особисто в 

електронному вигляді, оскільки було внесено в анкету обмеження щодо 

кількості заповнених анкет із одного облікового запису до однієї анкети. 

Таким чином, створено умови для забезпечення достовірності даних. 

Варто зауважити, що анкета була створена таким чином, що відповіді на 

запитання були запропоновані для вибору та містили графу, яка 

потребувала відкритої відповіді учасника опитування. Це було зроблено 

задля того, щоб створити максимальний комфорт для учасника та 

розширити межі відповідей. Опитування було проведено шляхом 

поширення посилання на створену анкету знайомим, друзям та колегам. 

Посилання на анкету також розповсюджувалося за допомогою соціальних 

мереж, груп у Telegram та Instagram. 

Проведене в умовах воєнного стану анкетування є досить доречним 

натепер, з огляду на те, що багато молоді з метою збереження життя і 

здоровʼя були вимушені виїхати за кордон у зв‟язку з терористичними 

діями Російської Федерації і наразі за обставинами, що склалися, можуть 

порівняти розвиненість екологічного туризму в Україні та інших 

європейських країнах. 

Для учасників опитування були запропоновані такий перелік 

запитань. 

1. Вкажіть місто та країну, де Ви зараз проживаєте. 

2. Вкажіть Ваш вік. 

3. Чи ознайомлювались Ви раніше з поняттям «екологічний 

туризм»? 

4. Ознайомтесь із одним із визначень екологічного туризму як 

«напряму туризму, що ґрунтується на максимізації використання 

природно-рекреаційних благ та ресурсів і спрямований на еколого-

просвітницьку рекреаційну діяльність» та дайте відповідь на 

запитання: «Чи може існувати екологічний туризм в урбанізованому 

місті»? 

5. Як часто Ви відвідуєте еколокації (парки/сквери/тощо) ? 

6. Чи бачили Ви у своєму місті рекламу еколокацій Вашого міста? 

7. Які Ваші улюблені еколокації в м. Києві? (Можна обрати з 

переліку, чи вказати свій варіант) 

8. Які Ваші улюблені еколокації у Вашому місті? (Харків, Дніпро, 

Львів та інші). Вкажіть місто та локацію. 

9. Чи маєте Ви улюблені еколокації у м. Варшаві? 

10. Чи маєте Ви улюблені еколокації у Вашому місті за кордоном? 

Вкажіть місто та локацію 

11. Чи задоволені Ви станом/кількістю еколокацій у місці Вашого 

проживання? Щоб хотіли змінити, доповнити? 
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12. Якщо порівнювати столиці двох країн: Київ (Україна) та 

Варшава (Республіка Польща) в якому з цих міст, на Вашу думку, більше 

розвинений екологічний туризм? 

Крайнє (12-те) запитання є досить важливим у нашому дослідженні, 

оскільки має логічні звʼязки із тематикою магістерської роботи. Тому для 

його вирішення нами було використано компаративний аналіз думок 

респондентів щодо розвитку екологічного туризму в столичних містах, 

якими обрано Київ та Варшава.  

Серед 61 опитаного, наразі 23 респонденти проживають в Україні, а 

38 за кордоном. Всі учасники анкетування, які натепер знаходяться в 

іноземних державах, змінили місце свого проживання після 

повномасштабного вторгнення країни-агресора. Серед 23 респондентів, які 

наразі проживають в Україні, 12 мешкають у Києві. А з 38 респондентів, 

які живуть за кордоном, зараз перебувають у м. Варшаві – 21 особа (Рис. 

1). Цікавим є той факт, що серед 21 респондента, які зараз перебувають у 

польській столиці, 10 переїхали з м. Києва. 

 

 
 

Рис. 1. Результати опитування на запитання 

«Вкажіть місто і країну, де Ви зараз проживаєте» 

 

До анкети було додано загальне питання про те, чи мали змогу 

респонденти до моменту заповнення анкети, ознайомлюватися з поняттям 

«екологічний туризм» як напрямком туризму, що ґрунтується на 

максимізації використання природно-рекреаційних благ та ресурсів і 

спрямований на еколого-просвітницьку рекреаційну діяльність, 

запропоноване О. Любіцевою та К. Стащук [2]. 
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Результати показали, що 19 осіб вибрали відповідь «ні», що складає 

31,1%, решта ж 42 особи вибрали варіант «так» (68,9%). Відтак, можна 

зробити висновок, що молодь розуміється на сутності екологічного 

туризму і обізнана в цій сфері.  

За допомогою наступного питання анкети «Як часто Ви відвідуєте 

еколокації (парки/ сквери/тощо) ?» виявлено кількість респондентів, які 

часто відвідують місця екологічного відпочинку свого міста. Серед 

опитаних 62,3%, тобто 38 осіб відвідують ці місця часто. Трохи менша 

кількість, а саме 16 респондентів (26,2%) обрали варіант «дуже часто». 

Серед молоді є і такі, хто взагалі не відвідує зазначені локації – це 4,9% (3 

особи) та ті, хто буває рідко в таких місцях відпочинку – 6,6% (4 

респонденти) – див.Рис.2. 

 

 
 

Рис. 2. Результати опитування щодо частоти відвідування молоддю 

екологічних локацій міста 

 

Беручи до уваги результати онлайн-опитування, 21,3% респондентів 

(13 осіб) бачили рекламу екологічних локацій у своєму місті. Це вказує на 

те, що туристичні компанії, державні інституції та приватні структури все 

ж таки просувають і популяризують екологічний туризм серед міського 

населення.  

У наступному розділі опитування респондентам було 

запропоновано обрати улюблені екологічні локації м. Києва серед 

найпопулярніших, а також була змога дати відкриту відповідь на це 

запитання (див. Рис.3). 
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Рис. 3. Результати опитування щодо вибору найпопулярніших 

еколокацій в межах м. Києва 

 

Тож, за результатами опитування видно, що все ж таки обрані для 

анкети варіанти виявились найпопулярнішими серед молоді. Також 

відповіді на це питання, дають нам змогу зрозуміти, що молодь дійсно 

цікавиться еколокаціями міста, відвідує ці рекреаційні зони і може 

рекомендувати їх іншим людям зі свого оточення, чи навіть іноземним 

туристам, що зокрема, буде позитивно впливати на розвиток і 

популяризацію зазначеного виду туризму. 

Варто зазначити, що в опитуванні взяла участь значна кількість 

осіб, яка до початку повномасштабного вторгнення країною-агресором на 

територію України, проживали у таких великих урбанізованих містах, як: 

Харків, Дніпро, Львів, Одеса – що видно із триманих відповідей. Тож 

доречно звернути увагу на найпопулярніші локації цих міст, які були 

виділені респондентами. Серед них такі. 

Стрийський парк – один із найстаріших та найгарніших 

парків Львова, памʼятка садово-паркового мистецтва національного 

значення. Міське озеро – найбільший штучний став міста Івано-

Франківська, який облаштований набережними, а також має «Острів 

Закоханих», до якого веде пішохідний місток, що є одним з улюблених 

місць відпочинку жителів міста. Монастирський острів у межах Соборного 

району міста Дніпра, що на заході має гранітні скелі, а на сході переходить 

у піщану косу, теж користується великою популярністю серед містян. 

Долина Троянд – міський парк, що знаходиться в центральній частині 

міста Черкаси на березі Кременчуцького водосховища, є найулюбленішим 

місцем молодих черкасців. Центральний парк культури та відпочинку ім. 

Максима Горького – міський парк Харкова, на території якого знаходяться 
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десятки атракціонів, декілька невеликих сцен, кінотеатр «Парк», дитяча 

залізниця, підвісна канатна дорога, тенісні корти тощо. Цей парк має 

велику популярність не тільки у місцевих жителів, а і у гостей міста. 

Також у місті Харкові розташовується Саржин Яр – памʼятник природи 

місцевого значення, відомий джерелом мінеральної води. Одне з 

улюблених місць відпочинку ірпінців – міська набережна вздовж річки 

Ірпінь. Стежка здоров‟я у Одесі – це простір для активного проведення 

дозвілля на лоні природи, яке користується популярністю серед одеситів. 

Представлений перелік вказує на обізнаність молоді про місцеві 

еколокації, які сформувалися у них як улюблені та іміджеві туристичні 

території, що мали ошатний вигляд до початку повномасштабної агресії 

Російської Федерації в Україні. Наразі стан окремих із них потребує 

додаткової реконструкції та догляду. 

За допомогою наступного питання визначалося чи має молодь 

улюблені екотуристичні місця у м. Варшаві. З 61 респондента – 50% не 

були у цьому місті. Серед інших найпопулярнішими екологічними 

місцями виявились: Парк Лазенки та ЕКОпарк в Урсусі. Також молодь 

виділила обʼєкти: Сад на даху Варшавської бібліотеки, Мультимедійні 

фонтани та Старе Місто (див. Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Результати визначення улюблених еколокацій у м. Варшаві 

 

Однією з найголовніших цілей цього опитування було виявлення 

задоволеності молоддю кількістю та станом еколокацій у місці їх 

проживання та можливістю їх розвитку у майбутньому. Більшість 

відповідей респондентів вказує на те, що в цілому молодь задоволена 
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наявністю еколокацій в містах та їх станом, однак, зосереджує увагу на 

тому, що: в місті Києві недостатньо екотуристичних місць; відчутною є 

транспортна перевантаженість столиці та екологічна забрудненість міста; 

зосередженість еколокацій на окраїнах столиці та ін. Серед поданих 

рекомендацій молодь пропонує: розбудувати більшу кількість зелених зон, 

скверів, садів, парків; особливу увагу доречно приділити 

нефункціонуючим промисловим зонам та районам з недобудовами; 

збільшити кількість таких територій та ознайомити мешканців з ними, 

залучаючи додаткові кошти на їх утримання; подбати про наявність 

смітників із розділенням побутових відходів в еколокаціях та ін.  

Тобто, роблячи висновки з отриманих відповідей, можна 

констатувати, що молоде покоління українців дійсно є небайдужим до 

довкілля, екологічно обізнаним та переймається темою екологізації своїх 

міст і зацікавлені в їх розвитку та популяризації. 

Останнє і найголовніше питанням анкети було спрямоване на 

проведення порівняльного аналізу щодо ефективнішого розвитку 

екологічного туризму у містах Києві та Варшаві. Респондентам було 

запропоновано дати відкриту відповідь, для того щоб розширити межі та 

отримати аргументовані та цінні відповіді. Тож думки експертів у цьому 

питанні розділились. Деякі з них не змогли дати чітку відповідь на 12 

питання, з тієї причини, що не мали змоги відвідати еколокації в 

зазначених місцях (Рис. 5). 

Також, варто звернути увагу на відкриті відповіді респондентів 

стосовно зазначеного питання, в яких найбільш широко і аргументовано 

було надано такі (подаємо мовою оригіналу): «На мою думку в Києві 

більше цікавих локацій і вони більш діджиталізовані, що в свою чергу 

викликає інтерес у молоді»; «Я вважаю, що у Києві більше еколокацій, 

адже його називають «місто каштанів»; «Мені скоріше здається, що у нас 

ще залишки радянського союзу. Раніше Київ був більш зеленішим й було 

круто проводити час навіть у парку Нивки…»; «Складно дати відповідь, 

оскільки Київ здається більш зеленим і з більшою кількістю еколокацій, 

але з меншим приділенням уваги до цих місць і їх розвитку. У Варшаві ж 

кількість їх менша, але міська влада активно займається їх розвитком. Але 

серед людей, на мою думку, у Києві та Варшаві існує однаковий попит на 

ці локації»; «… в Києві більш розвинутий напрямок екотуризму, але 

хотілося б трохи його модернізувати»; «Гадаю, що у Варшаві більш 

розвинений екотуризм, тому, що чисельність місць для його розвитку тут 

більша, багато різноманітних інфраструктурних рішень, наприклад: 

велодоріжки, ролодоріжки, мультимедійні фонтани, сонячні батареї, 

технологічні екотуалети, місця з доступом до питної води тощо» [1]. 

Ось такими строкатими виявилися думки респондентів щодо 

порівняльного аналізу розвитку екологічного туризму у столиці України та 

Республіки Польщі. 
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Рис. 5. Результати порівняльного аналізу розвитку екологічного туризму 

у містах Києві та Варшаві 

 

В цілому, підводячи підсумки проведеного експертного 

соціологічного опитування серед представників української молоді, яка 

проживає в Україні чи тимчасово перебуває за кордоном у зв‟язку з 

повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти 

України, можна зробити висновки про те, що ця категорія українських 

громадян є досить обізнаною у питаннях екологічного туризму, 

використовує його для проведення відпочинку та дозвілля, прихистку, 

психологічного розвантаження у стресових ситуаціях; проявляє значний 

інтерес до екологізації довкілля та здатна давати практичні рекомендації 

для покращення і розвитку еколокацій в урбанізованих містах. 
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4.1. Еволюція моделі сталого розвитку у сучасному суспільстві 

 

Більшість країн світу зіштовхнулося з проблемою підтримання 

економічного зростання на певному рівні. Глибока та системна криза 

охопила соціально – економічну та екологічну сферу діяльності людини. В 

останні десятиліття все більшу вагу набуває екологічний фактор, який 

обмежує економічне зростання. Виникає проблема у розробці нової 

стратегії економічного зростання яка враховувала б соціальний та 

екологічний фактор. Вагомий внесок у дослідження моделі сталого 

розвитку зробили вітчизняні та зарубіжніі вчені такі як З. В. Герасимчук, 

І. М. Вахович, В. Б. Данилишин, М. Долішнього, С. Дорогунцов, 

Дж. Гелбрейт, Д. Х. Медоуза, Д. Л. Медоуз, Н. Реймерса, Л. Вальраса, 

А. Курно, В. Джевонса, А. Маршалла та інших. 

Формулювання цілей. До завдань даної статті належать: з‟ясувати 

загальні тенденції розвитку суспільства у XX ст., проаналізувати глобальні 

проблеми людства та їх можливий вплив на темпи економічного 

зростання, з‟ясування змісту сталого розвитку, визначити доцільність 

переходу України на засади сталого розвитку.  

Розвиток всієї людської цивілізації характеризується поступовим 

нарощуванням темпів економічного зростання. Кожна історична епоха 

давала певний імпульс до розвитку народно – господарського комплексу 

країн, виникнення нових галузей промисловості, нових технологій, появою 

нових форм та методів господарювання. Середина 20 ст. 

характеризувалася стрімким економічним розвитком більшості країн світу. 

Найбільш стрімко в економічному плані розвивалися країни Західної 

Європи, Японія та США. Таке стрімке зростання в основну чергу 

забезпечувалося за рахунок безконтрольної експлуатації природних 

ресурсів. Але вже в цей же період виникають енергетичні, продовольчі, 

соціальні та екологічні проблеми які прямо впливають на економічний 

розвиток країни. Так, з виникненням енергетичної кризи в США на 

початку 1974-1975 роках промислове виробництво скоротилося на 13, 

7% [1, с. 31]. Зростає і соціальна нерівність країн світу, так протягом 

другої половини XX ст. розрив між багатими і бідними країнами зріс у 10 

разів [4, с. 73]. Але найбільше занепокоєння викликає стан навколишнього 

середовища. В світі не залишилося жодного біогеоценозу, якого б так чи 

інакше не зачепила діяльність людини. Саме із збільшенням кількості 



142 
 

шкідливих викидів в атмосферу науковці пов‟язують зростання стихійних 

лих. Згідно з даними Міжнародного Червоного Хреста за три десятиліття, 

що минули, кількість природних катастроф зросла втричі [5, с. 17]. Кожне 

десятиліття у світі втрачається 7% родючих грунтів, кожні два роки 

добавляється 12 млн. га. опустошених земель, кожну секунду скорочується 

площа лісів на півгектара [6 с. 15]. Україна навіть в теперішній період, 

незважаючи на різке падіння виробництва, серед європейських держав має 

найвищий інтегральний показник негативних антропогенних навантажень 

на навколишнє природне середовище практично по всій території [5, с. 29]. 

За даними наукових досліджень, частина відносно чистих територій нині 

становить лише 7% загальної земельної площі держави, умовно чистих 

територій, які характеризуються більш – менш нормальними природними 

умовами проживання людини – приблизно – 8%. Малозабруднені території 

охоплюють 15% всієї території країни. Забруднені та дуже забруднені, де 

значно погіршені і напружені екологічні умови життєдіяльності населення, 

становлять відповідно 40 і 30%. Території екологічної катастрофи 1% всієї 

території України [5, с. 31]. Особливістю сучасної екологічної кризи є те, 

що вона породжена не природними а анропогенними чинниками. 

Природні ресурси передбачалися невичерпними і рівень їх споживання не 

контролювався, не здійснювалися заходи по контролю за темпами їх 

відновлення. Не вивчався і обернений вплив між екологічною ситуацією і 

темпами економічного зростання та соціальною складовою суспільства. 

Тобто людство притримувалося концепції фронтальної економіки, в межах 

якої економічна система розглядається з необмеженими територіями, 

ресурсами і т. д. [6 с. 14]. Еволюційний розвиток світової економіки 

швидкими темпами вичерпує запас мінеральних ресурсів і розуміння 

масштабу руйнування світової екосистеми, безвідворотності характеру 

небезпеки, термінової необхідності зміни всієї соціально – економічної 

доктрини розвитку виявилося у процесі створення нової парадигми 

розвитку, а саме концепції сталого (збалансованого) розвитку. Йдеться 

перш за все про глобальну ідею забезпечення сталого розвитку, при якому 

усуваються протиріччя між соціальним і економічним ростом і 

збереженням навколишнього середовища. 

Попередником концепції сталого розвитку можна вважати вчених 

В. І. Вернадського, К. Е. Ціолковського, С. А. Подолинський, Е. Леруа, 

французького вченого філософа Тейяр де Шардена, економістів 

Л. Вальраса, А. Курно, В. Джевонса, А. Маршалла та інших. Виникненню і 

розробці концепції сталого. розвитку у сучасному його розумінні сприяла 

діяльність Римського клубу (засновник А. Печчеї), що, починаючи з 

1968 р. щороку збирався для обговорення питань про майбутнє нашої 

цивілізації. В 1972 р. цей клуб випустив першу книгу – «Межі зростання», 

яку написали Д. X. Медоуз, Д. Л. Медоуз, Й. Рандерс де вказувалися часові 

межі теперішнього індустріального процвітання, яке має завершитися до 

2050 р. катастрофою. 
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Виходячи з цієї наукової праці можна стверджувати, що:  

1. Всі види матеріальних ресурсів знаходяться на межі виснаження. 

2. Виснаження ресурсного базису відіб‟ється в першу чергу на сфері 

економічного зростання. Економічне зростання в таких масштабах як було 

в 20 ст. просто неможливе в силу об‟єктивних причин. 

3. Потрібно розробити новий тип економіко – екологічно – 

соціальних відносин які будуть базуватися на абсолютно інших 

принципах, ніж попередня ЕЕС система. 

4. Основна увага до економічного зростання буде перенесена на 

регіональний рівень, тому що саме регіон і є тим базисом на якому 

базується економічний розвиток будь – якої держави. 

5. Концепція збалансованого розвитку дасть можливість певним 

чином змінити ситуацію на краще за рахунок не кількісного, а якісного 

зростання. 

Велику увагу питанню сталого розвитку приділяє Організація 

Об‟єднаних Націй, так перша всесвітня Конференція ООН з 

навколишнього середовища відбулася в Стокгольмі в 1972 році в якій 

брали участь представники 113 країн.. Під час Конференції ООН в 

Стокгольмі Морісом Стронгом вперше був застосований у міжнародно – 

правовому лексиконі термін «сталий розвиток». В 1987 р. на сесії ООН 

була представлена доповідь «Наше спільне майбутнє», де був присутній 

заклик до переходу до нового етапу економічного розвитку. В 1992 р. в 

Ріо-де-Жанейро на рівні глав держав і урядів відбулася Всесвітня 

конференція «Навколишнє середовище і розвиток» де було прийнято 

«Порядок денний на XXI ст.» – програма дій, яка передбачає напрямки 

сталого розвитку з соціальної, економічної та соціальної складової 

розвитку суспільства. 

В сучасній науковій літературі існують різні тлумачення терміну 

«сталий розвиток». Переважна більшість науковців, погоджується, що 

основною ознакою сталого розвитку є збалансування, врівноваження 

потреб з ресурсними й екологічними можливостями країни. Численні 

визначення сталого розвитку виходять з необхідності зберігати природно-

ресурсні системи життєзабезпечення і якість навколишнього природного 

середовища у стані, який забезпечує не лише сучасним, але й майбутнім 

поколінням сприятливі умови для життя і діяльності. Так, 

В. І. Вернадський ще в першій половині XX ст. констатував, що епоха 

стихійного розвитку людства закінчується і починається епоха керованого 

розвитку: біосфера переходить в новий еволюційний стан – ноосферу. В 

контексті поглядів В. Вернадського сталим «є керований 

соціоеволюційний розвиток, тобто розвиток, узгоджений з об'єктивними 

законами еволюції природи і суспільства» [8, с. 30]. Вагомий внесок у 

розвиток теорії сталого розвитку здійснив Дейлі Ґерман, який у монографії 

«Поза зростанням: економічна теорія сталого розвитку» (англ. «Beyond 

Growth. The Economics of Sustainable Development») обґрунтував 
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інноваційний підхід до налагодження сталого розвитку суспільства. Дейлі 

Герман під поняттям «сталий розвиток» розумів гармонійний, 

збалансований, безконфліктний прогрес всієї земної цивілізації, груп країн 

(регіонів, субрегіонів), а також окремо взятих країн нашої планети за 

науково обґрунтованими планами (методами системного підходу), коли в 

процесі неухильного інноваційного інтенсивного (а не екстенсивного) 

економічного розвитку країн одночасно позитивно вирішується комплекс 

питань щодо збереження довкілля, ліквідації експлуатації, бідності та 

дискримінації як кожної окремо взятої людини, так і цілих народів чи груп 

населення, у тому числі за етнічними, расовими чи статевими 

ознаками [2, с. 22-26]. Тобто автор інноваційної економічної теорії сталого 

розвитку ототожнює поняття «сталий розвиток» та «збалансований 

розвиток». Подібне змістове навантаження має поняття збалансованого 

розвитку у Концепції збалансованого (сталого) розвитку агроекосистем в 

Україні на період до 2025 року [3], де він розглядається як складний 

процес, спрямований на покращання екологічної ситуації. 

Як відзначає Н. Ф. Глазовський «сталий розвиток» – це 

багаторівнево-ієрархічно керований процес коеволюційого розвитку 

природи і суспільства (при масовій і усвідомленій участі населення), мета 

якого – забезпечити здорове, продуктивне життя в гармонії з природою 

нинішньому і майбутньому поколінням на основі охорони і збагачення 

культурної та природної спадщини» [10, с. 10] 

Голова Міжнародної комісії з питань навколишнього середовища і 

розвитку при ООН Прем‟єр міністр Норвегії Г. Х. Брундтланд у 1987 році 

у доповіді «Наше спільне майбутнє» стверджує, «що сталий розвиток 

передбачає задоволення потреб сьогодення без принесення у жертву 

здатності майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [7, с. 4]. 

Питання сталого (збалансованого) розвитку розглядав український 

вчений В. Б. Данилишин який трактує це поняття як систему відносин 

суспільного виробництва, при «якій досягається оптимальне 

співвідношення між економічним ростом, нормалізацією якісного стану 

природного середовища, ростом матеріальних і духовних потреб 

населення» [11, с. 10].Найбільш поширеним є варіант визначення сталого 

розвитку у широкому розумінні, запропонований на конференції ООН у 

Ріо-де-Жанейро в 1992 році де «сталий розвиток визначався як розвиток, 

який дозволяє на довготривалій основі забезпечити стабільний 

економічний ріст, не допускаючи деградаційних змін навколишнього 

природного середовища, при цьому право на розвиток має бути 

реалізоване таким чином, щоб задовольнити потреби у розвитку і охороні 

навколишнього середовища існуючого і майбутніх поколінь» [12, с. 35].  

Виходячи з наведених тверджень можна сформулювати визначення 

терміну «сталий розвиток» – сталий розвиток це керований багаторівневий 

розвиток суспільства, мета якого – забезпечити продуктивний 

економічний розвиток який буде забезпечувати прогрес суспільства як в 
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економічній так і в соціальній та екологічній сферах суспільства на 

довгострокову перспективу.  

Концепція сталого розвитку посідає важливе місце у соціально – 

економічній політиці провідних країн світу. Так, наприклад сталий 

розвиток у США розглядається не лише з позиції забезпечення 

збалансованого різновекторного розвитку, серед стратегічних цілей 

виділяється і підвищення конкурентоспроможності країни на світових 

ринках, і закріплення лідируючих позицій у глобалізаційних умовах. У 

США відразу після проведення конференції у Ріо – 92 була створена 

президентська рада зі сталого розвитку, яка почала розробляти основні 

напрями реалізації політики сталого розвитку, в тому числі розглядалися 

питання які пов‟язані з процесом становлення регіональної фінансової 

політики сталого розвитку. Як зазначає Вахович І. М. ідеологія 

американської стратегії сталого розвитку базується на намаганні 

відігравати провідну та керівну роль у розробці міжнародної політики 

сталого розвитку, передумовою чого є її могутність та технологічні 

можливості [9, с. 106]. Цілями стратегії сталого розвитку Великобританії, 

ініційованими місцевими властями та запропонованими урядом є 

збереження високих і стабільних темпів економічного росту. Такий же 

підхід спостерігається і у Нідерландах, в основу концепції сталого 

розвитку яких покладено досягнення високої якості життя населення 

країни, яке забезпечується високими соціальними стандартами, особистою 

свободою та сприятливим навколишнім середовищем [9, с. 113].  

Проблема переходу до сталого розвитку є надзвичайно актуальна 

для України яка перебуває в стані трансформаційних перетворень у сфері 

матеріального виробництва та має суттєві проблеми у соціально – 

економічному розвитку. В Україні продовжує зберігатися екстенсивний 

тип розвитку економіки, що веде до нераціонального використання 

природних ресурсів і деградації середовища існування людей, характерні 

глибинні диспропорції загальнодержавних і регіональних економічних 

інтересів, невідповідність між розміщенням природно – ресурсного та 

соціально – економічного потенціалу, зростаюча науково – технічна і 

технологічна відсталість [4, с. 97]. 

Отже, передумовами переходу на засади сталого розвитку в Україні є: 

1. погіршення фізичного здоров‟я населення; 

2. низький матеріальний рівень забезпечення; 

3. негативні наслідки Чорнобильської катастрофи; 

4. різке соціальне розшарування між групами населення; 

5. високий рівень безробіття; 

6. енергомістке виробництво у промисловості; 

7. демографічна криза; 

8. економічна диспропорція у регіональному розвитку та ін. 

Виходячи з вище сказаного можна стверджувати, що Україна 

зіштовхнулася як із проблемами які є актуальними для більшості країн 
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світу, так і з специфічними, які були викликані особливостями 

національного розвитку держави. Особливістю української ситуації на 

погляд вченого З. В. Герасимчук, є те, що на шляху до формування 

ринкової економіки потрібно вирішувати складні питання виходу з 

кризового стану, формуючи при цьому траєкторію суспільного розвитку в 

руслі світових тенденцій та норм міжнародного співіснування [5, с. 33]. 

Можна стверджувати, що вихід з цієї ситуації – це кардинальна зміна всіх 

соціально – економічних відносин у суспільстві, у відповідності до 

концепції сталого розвитку. Доцільність впровадження концепції сталого 

розвитку в Україні полягає в можливості у відносно короткі терміни 

забезпечити соціально – економічну стабілізацію у суспільстві, 

відновлення екологічного балансу та впровадження стало – поступального 

розвитку. Слід зазначити, що Україна все ж має досить сприятливі умови 

для переходу суспільного розвитку на засади сталого розвитку: досить 

високоосвідчений людський потенціал, географічне розташування 

території, наявність корисних копалин та інші природні чинники. 

Відповідно до цього Кабінет Міністрів України у 1997 році розробив 

проект Концепції сталого розвитку України з метою здійснення 

перебудови всієї економіко – соціальної системи. Для реалізації моделі 

сталого розвитку при Кабінеті Міністрів України створена Національна 

комісія сталого розвитку України, яка повинна забезпечити формування 

основ національної та регіональної політики сталого розвитку. 

Підводячи підсумок можна сказати, що модель сталого розвитку 

розглядається світовим співтовариством як основна стратегія, що 

покликана забезпечити оптимально можливе економічне зростання, 

соціальний розвиток, але при цьому головна увага приділяється 

збереженню навколишнього середовища. Всі компоненти сталого 

розвитку, а саме економіка, соціальна складова та екологічна складова 

трактуються як взаємопов‟язані. В сучасному світі виникає необхідність 

радикального перегляду системи традиційних принципів економічного 

розвитку в сторону не кількісних, а якісних параметрів та збереження і 

врахування біосферних критеріїв розвитку суспільства. 
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4.2. Сучасні соціально-правові реалії існування  

українського суспільства 

 

Соціально-правові реалії існування українського суспільства в 

сучасних умовах є актуальними не лише на теренах нашої держави, увесь 

світ споглядає чи намагається долучитись до розв‟язання складної ситуації 

в Україні. Українські воїни фізично спиняють ворога на своїй території, в 

площині права соціальні проблеми побудови відносин зазнають нового 

усвідомлення та підлаштування під вимоги часу.  

В зв‟язку із нападом рф на Україну, постало знов питання 

термінового звернення, з урахуванням сьогоднішніх реалій, до норм 

міжнародного та національного права в частині розбору незаконних дій 

агресора щодо України. 

Повноваження Президента України в Конституції України 

закріплені ст. 106. Мало хто передбачав застосування п. 20 ч. 1 цієї статті в 

ХХІ столітті, коли всі можливі моменти відносин, що виникають, 

продовжуються чи припиняються врегульовані чи можуть бути 

врегульовані нормами права. Стільки є двосторонніх угод, міжнародних 

декларацій, конвенцій, протоколів до них тощо, що правила здорового 

глузду не дозволили більшості людей передбачити збройний конфлікт на 

території України. 

Ст. 2 «Правова основа введення воєнного стану» Закону України 

«Про правовий режим воєнного стану» зі змінами, внесеними законами 

№ 2124-IX від 15.03.2022 року та № 2126-IX від 15.03.2022 року 

визначила, що правовою основою введення воєнного стану є Конституція 

України, вказаний закон та указ Президента України про введення 

воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений 

Верховною Радою України. 24 лютого 2022 року Президент України 

Володимир Зеленський видав Указ №64/2022 про введення в Україні 

воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 

30 діб у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2124-20#n28
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, 

відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, 

Закону України «Про правовий режим воєнного стану». 

Визначення воєнного стану в українському законодавстві 

закріплено ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», де 

вказано, що «це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в 

окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки 

державній незалежності України, її територіальній цілісності та 

передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому 

командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого 

самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі 

збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози 

небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а 

також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і 

свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб 

із зазначенням строку дії цих обмежень». 

Воєнний стан змінює життя в державі. В умовах воєнного або 

надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і 

свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені 

права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України. 

З моменту повномасштабного вторгнення рф на територію України 

активізувались наукові розробки стосовно правової характеристика дій 

агресора на території чужої країни, юридичного врегулювання чи 

забезпечення виконання міжнародних норм. Міжнародне право 

встановлює певні правила щодо нападів, відповідальність держави перед 

індивідом. Встановлюються певні зобов‟язання держави щодо дотримання 

правил. Міжнародний захист людини не припиняє свою дію в умовах 

війни. Раніше, це питання ще дискутувалося. Сьогодні судова практика 

міжнародних судів підтверджує принцип, що застосовується і міжнародне 

право і правові норми щодо захисту прав людини, зокрема Європейська 

конвенція прав людини паралельно до норм міжнародного права. 

В загальному вигляді, під воєнними злочинами, що є видом 

міжнародних злочинів, розуміють свідоме грубе порушення норм і звичаїв 

війни, передбачених міжнародним гуманітарним правом, що тягнуть за 

собою відповідальність на національному та міжнародному рівнях. Воєнні 

злочини порушують договірне і звичаєве міжнародне право. Самими 

серйозними злочинами ст. 5 Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду називає злочини геноциду (будь-яке з наступних 

діянь, що здійснюються з метою знищення, повністю або частково, яку-

небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку: вбивство 

членів такої групи; спричинення серйозних тілесних пошкоджень 

розумового розладу членів такої групи; умисне створення для якої-небудь 

групи таких життєвих умов, які розраховані на повне або часткове фізичне 
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знищення її; заходи, розраховані на запобігання дітонародження в 

середовищі такої групи; насильницька передача дітей з однієї групи людей 

в іншу), злочини проти людяності (будь-яке з наступних діянь, коли вони 

здійснюються в рамках широкомасштабного або систематичного нападу 

на будь-яких цивільних осіб, якщо такий напад відбувається свідомо: 

вбивство; винищування; поневолення; депортація чи насильницьке 

переміщення населення; ув‟язнення або інше жорстоке позбавлення 

фізичної свободи, порушуючи основні норми міжнародного права; 

тортури; зґвалтування, звернення до сексуального рабства, примус до 

проституції, примусова вагітність, примусова стерилізація або будь-які 

інші форми сексуального насильства, переслідування будь-якої 

ідентифікованої групи або спільності за політичними, расовими, 

національними, етнічними, культурними, релігійними, гендерними або 

іншими мотивами, які повсюдно визнані неприпустимими згідно з 

міжнародним правом, у зв‟язку з будь-якими діяннями, зазначеними 

раніше або будь-якими злочинами, що підпадають під юрисдикцію Суду; 

насильницьке зникнення людей; злочин апартеїду; інші нелюдські діяння 

аналогічного характеру, що полягають у навмисному заподіянні сильних 

страждань чи серйозних тілесних ушкоджень чи серйозних збитків 

психічному чи фізичному здоров‟ю), воєнні злочини (серйозні порушення 

Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року (Конвенція про 

поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, 

зі складу збройних сил на морі; Конвенція про поліпшення долі поранених 

і хворих у діючих арміях, Женевська конвенція про поводження з 

військовополоненими, Конвенція про захист цивільного населення під час 

війни), а саме будь-яке з наступних діянь проти осіб або майна, що 

охороняються відповідно до положень відповідної Женевської конвенції: 

умисне вбивство; тортури або нелюдське поводження, включаючи 

біологічні експерименти; умисне заподіяння сильних страждань або 

серйозних тілесних ушкоджень або шкоди здоров‟ю; незаконне, безглузде 

та великомасштабне знищення та привласнення майна, не викликане 

військовою необхідністю; примус військовополоненої або іншої особи, що 

охороняється, до служби у збройних силах ворожої держави; умисне 

позбавлення військовополоненої або іншої особи, що охороняється, права 

на справедливе і нормальне судочинство, незаконна депортація чи 

переміщення чи незаконне позбавлення волі; утримання заручників; інші 

серйозні порушення законів та звичаїв, які застосовуються у міжнародних 

збройних конфліктах у встановлених рамках міжнародного права, а саме 

будь-яке з таких діянь: умисні напади на громадянське населення або 

окремих цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у військових 

діях; умисні напади на цивільні об‟єкти, тобто. об‟єкти, які є військовими 

цілями; умисне завдання ударів по персоналу, об‟єктах, матеріалах, 

підрозділах або транспортних засобах, задіяним у наданні гуманітарної 

допомоги або в місії з підтримання миру відповідно до Статуту Організації 
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Об‟єднаних Націй, доки вони не мають права на захист, яким 

користуються цивільні особи або цивільні об‟єкти з міжнародного права 

збройних конфліктів, умисне вчинення нападу, коли відомо, що такий 

напад стане причиною випадкової загибелі або каліцтва цивільних осіб або 

шкоди цивільним об‟єктам або великої, довгострокової і серйозної шкоди 

навколишньому природному середовищу, який буде явно несумісний з 

конкретною і безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою; 

напад на незахищені і не військові цілі міста, села, житла або будівлі або їх 

обстріл із застосуванням будь-яких засобів; вбивство або поранення 

комбатанта, який, склавши зброю або не маючи більше засобів захисту, 

беззастережно здався; неналежне використання прапора переможця, 

прапора або військових знаків відмінності та форми ворога або Організації 

Об‟єднаних Націй, а також відмітних емблем, встановлених Женевськими 

конвенціями, наслідком якого є смерть або заподіяння шкоди особі, 

переміщення прямо чи опосередковано державою, що окуповує, частини її 

власного цивільного населення на окуповану нею територію, або 

депортація або переміщення населення окупованої території або окремих 

частин його в межах або за межі цієї території; умисне завдання ударів по 

будинках, призначених для цілей релігії, освіти, мистецтва, науки або 

благодійності, історичним пам‟ятникам, госпіталям та місцях 

зосередження хворих та поранених, за умови, що вони не є військовими 

цілями; заподіяння особам, які перебувають під владою протилежної 

сторони, фізичних каліцтв або здійснення над ними медичних або 

наукових експериментів будь-якого роду, які не виправдані необхідністю 

медичного, зуболікарського або лікарняного лікування відповідної особи 

та не здійснюються в її інтересах і викликають смерть або серйозно 

загрожують здоров‟ю такої особи чи осіб; віроломне вбивство або 

поранення осіб, що належать до ворожої нації чи армії; заяву про те, що 

пощади не буде, знищення або захоплення майна ворога, за винятком 

випадків, коли таке знищення або захоплення диктуються військовою 

необхідністю; оголошення скасованими, призупиненими або 

неприпустимими у суді прав та позовів громадян протилежної сторони; 

примус громадян протилежної сторони до участі у військових діях проти 

їхньої власної країни, навіть якщо вони перебували на службі воюючої 

сторони до початку війни; розграбування міста або населеного пункту, 

навіть якщо воно захоплене штурмом; застосування отрути або отруєної 

зброї; застосування задушливих, отруйних або інших газів та будь-яких 

аналогічних рідин, матеріалів чи засобів; застосування куль, які легко 

розриваються або сплющуються в тілі людини, таких як оболонкові кулі, 

тверда оболонка яких не покриває всього сердечника або має надрізи, 

застосування зброї, боєприпасів та техніки, а також методів ведення війни 

такого характеру, що викликають надмірні пошкодження або непотрібні 

страждання або які є невиборчими за своєю суттю з порушенням норм 

міжнародного права збройних конфліктів, за умови, що така зброя, такі 
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боєприпаси, така техніка та такі методи ведення війни є предметом 

всеосяжної заборони та включені у додаток до цього Статуту шляхом 

поправки згідно з відповідним положенню, викладеному у статтях 121 та 

123; посягання на людську гідність, зокрема образливе та принижувальне 

звернення; зґвалтування, звернення до сексуального рабства, примус до 

проституції, примусова вагітність, як вона визначено у пункті 2 (f) статті 7, 

примусова стерилізація та будь-які інші види сексуального насильства, що 

також є грубим порушенням Женевських конвенцій; використання 

присутності цивільної особи або іншої особи, що охороняється, для 

захисту від військових дій певних пунктів, районів чи збройних сил; 

умисне завдання ударів по будівлям, матеріалам, медичним установам та 

транспортним засобам, а також персоналу, що використовує відповідно до 

міжнародного права відмітні емблеми, встановлені Женевськими 

конвенціями; умисне вчинення дій, що піддають громадянське населення 

голоду, як спосіб ведення війни шляхом позбавлення його предметів, 

необхідних для виживання, включаючи умисне створення перешкод для 

надання допомоги, як це передбачено у Женевських конвенціях; набір або 

вербування дітей віком до п‟ятнадцяти років до складу національних 

збройних сил або їх використання для активної участі у бойових діях; у 

разі збройного конфлікту неміжнародного характеру серйозні порушення 

статті 3, загальної для чотирьох Женевських конвенцій від 12 серпня 

1949 року, а саме: будь-яке з таких діянь, вчинених щодо осіб, які не 

беруть активної участі у військових діях, включаючи військовослужбовців, 

які склали зброю, та осіб, виведених з ладу внаслідок хвороби, поранення, 

утримання під вартою або з будь-якої іншої причини: посягання на життя 

та особистість, зокрема вбивство у будь-якій формі, заподіяння каліцтв, 

жорстоке поводження та тортури; посягання на людську гідність, зокрема 

образливе та принижувальне звернення; утримання заручників; винесення 

вироків та приведення їх у виконання без попереднього судового розгляду, 

проведеного створеним у встановленому порядку судом, що забезпечує 

дотримання всіх судових гарантій, які за загальним визнанням є 

обов‟язковими; інші серйозні порушення законів і звичаїв, які 

застосовуються в збройні конфлікти неміжнародного характеру у 

встановлених рамках міжнародного права, а саме будь-яке з таких діянь: 

умисне завдання ударів по цивільному населенню як такому, а також 

умисний напад на окремих цивільних осіб, які не беруть безпосередньої 

участі у військових діях; умисне завдання ударів по будівлях, матеріалам, 

медичних установах та транспортних засобах, а також персоналу, що 

використовує відповідно до міжнародного права відмітні емблеми, 

передбачені Женевськими конвенціями; умисне завдання ударів по 

персоналу, об‟єктах, матеріалах, підрозділах або транспортних засобах, 

задіяних у наданні гуманітарної допомоги або в місії з підтримання миру 

відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, доки вони мають 

право на захист, яким користуються цивільні особи або цивільні об‟єкти 
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щодо права збройних конфліктів; умисне завдання ударів по будівлях, 

призначених для цілей релігії, освіти, мистецтва, науки або благодійності, 

історичним пам‟ятниках, госпіталях та місцях зосередження хворих і 

поранених, за умови, що вони не є військовими цілями; розграбування 

міста чи населеного пункту, навіть якщо воно взяте штурмом; 

зґвалтування, звернення до сексуального рабства, примус до проституції, 

примусова вагітність, як вона визначено у пункті 2 (f) статті 7, примусова 

стерилізація та будь-які інші види сексуального насильства, що також є 

грубим порушенням статті 3 загальної для чотирьох Женевських 

конвенцій; набір або вербування дітей віком до п‟ятнадцяти років усклад 

збройних сил чи груп або використання їх для активної участі у бойових 

діях; віддання розпоряджень про переміщення цивільного населення з 

причин, пов‟язаних з конфліктом, якщо цього не вимагають міркування 

безпеки відповідного цивільного населення або нагальна необхідність 

військового характеру; віроломне вбивство або поранення ворожого 

комбатанта; твердження, що не буде милосердя; спричинення особам, які 

перебувають під владою іншої сторони конфлікту, каліцтва або вчинення 

над ними медичних або наукових експериментів будь-якого роду, які не 

обґрунтовані необхідністю медичного, стоматологічного або лікарняного 

лікування відповідної особи і які не проводяться в її інтересах та які 

спричиняють смерть або серйозно загрожують здоров‟ю такої особи або 

осіб; знищення або захоплення майна противника, за винятком випадків, 

коли таке знищення або захоплення строго продиктовано обставинами 

конфлікту) та злочини агресії (суд здійснює юрисдикцію щодо злочину 

агресії, як тільки він буде прийнятий відповідно до статті 121 та 

123, положення, що визначає правопорушення та визначає умови, за яких 

Суд здійснює юрисдикцію щодо злочину) [1].  

Щодо нормативних джерел, що стосуються даної проблематики, то 

в першу чергу згадуються Женевські конвенції та Додатковий протокол І, 

Додатковий протокол ІІ до них, Конвенцію про закони та звичаї війни на 

суходолі; Конвенція про захист цивільного населення під час війни, 

Додатковий протокол І до неї; Вашингтонська конвенція, Римський Статут 

Міжнародного кримінального суду, Статут Нюрнберзького трибуналу, 

Статут Токійського трибуналу, Гаазькі конвенції, Санкт-Петербурзька 

декларація, Конвенція про незастосування строку давності до воєнних 

злочинів і злочинів проти людства, Європейська конвенція про 

незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних 

злочинів, Гаазьке положення про закони і звичаї сухопутної війни тощо. 

Також ми не забуваємо міжнародно-правові акти, які регламентують 

основні права людини: Загальну декларація прав людини, прийняту 

Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року; Конвенцію про права 

дитини 1989 p., Конвенції ООН проти катувань та інших жорстких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарань, Конвенцію про охорону материнства 1952 p., Конвенцію про 
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статус осіб без громадянства 1954 р.; Міжнародний білль про права 

людини; Міжнародний пакт про громадянські та політичні права та 

Факультативний протокол до нього 1966 р., Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні та культурні права 1966 р., Конвенцію про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Міжнародну конвенцію 

про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р. та ін. 

Конвенції та додаткові протоколи до них стали підставою для 

криміналізації вказаних у них діянь.  

В Україні, розділ XX «Кримінальні правопорушення проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку» (назва розділу XX із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 

передбачає наступні види правопорушень: «Пропаганда війни», 

«Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та 

пропаганда комуністичного та національно-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів», «Виправдовування, визнання 

правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти 

України, глорифікація її учасників», «Планування, підготовка, 

розв‟язування та ведення агресивної війни», «Порушення законів та 

звичаїв війни», «Застосування зброї масового знищення», «Розроблення, 

виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового 

знищення», «Екоцид», «Геноцид», «Посягання на життя представника 

іноземної держави», «Злочини проти осіб та установ, що мають 

міжнародний захист», «Незаконне використання символіки Червоного 

Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала», «Піратство», 

«Найманство». 

Міжнародне гуманітарне право є основою для міжнародного 

кримінального права. Воно визначає матеріальну правову базу для 

міжнародного кримінального права та національного права. Міжнародне 

кримінальне право як і національне кримінальне право є механізмами 

дотримання норм міжнародного гуманітарного права так як вони 

криміналізують серйозні порушення міжнародного гунітарного права. 

Часто згадувана ст. 438 КК України є підтвердженням 

криміналізації на національному рівні серйозного порушення 

міжнародного гунітарного права навіть в його частині.  

Законодавче регулювання продовжується протягом дії воєнного 

стану, набуло якостей специфіки періоду. Розуміємо, що дія деяких 

нормативно-правових актів обмежена часом. Так, наприклад, Президент 

України підписав Закон України 6 травня 2022 року №2217-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового 

режиму на тимчасово окупованій території України», що був прийнятий 

21 квітня 2022 р. Верховною Радою України, у зв‟язку з ситуацією, що 

обумовлена широкомасштабним вторгненням рф на територію України, у 

зв‟язку з чим було введено воєнний стан. Фактично, закони України «Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 
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України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях» та «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України» втратили чинність, 

якась їх частина знайшла відображення в новому одному законі. Указ 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 

24 лютого 2022 р. № 64/2022. Указ Президента України «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні від 14 березня 2022 р. 

№ 133/2022.Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації 

або надзвичайного стану» від 15 березня 2022 р. № 2126-IX. Закон України 

«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 

15 березня 2022 р. № 2136-IX. Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв‟язку з внесенням змін до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 

24 березня 2022 р. № 2153-IX. Закон України «Про внесення змін до 

деяких законів України у сфері освіти : від 24.03.2022 р. № 2157-IX. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про особливості акредитації 

освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, 

в умовах воєнного стану» від 16 березня 2022 р. № 295 та багато інших 

норм законодавства. Тобто, до діючих раніше норм, додаються ті, що 

роблять відповідні часові акценти. Наприклад, трудові відносини 

регулюється Кодексом законів про працю України, Законом України «Про 

оплату праці» і, додатково на період дії воєнного стану – Законом України 

«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» тощо. 

Мінімальний перелік воєнних злочинів передбачений на 

міжнародному рівні і може бути розширений на національному. 

Міжнародні правопорушення охоплені принципом універсальної 

юрисдикції, що зараз використовують інші держави при збиранні доказів 

про ситуацію в Україні (використовується наразі для надання допомоги 

Україні). Згідно з Женевськими конвенціями, притягнення особи, яка 

визнана винною у вчинені воєнного правопорушення, до відповідальності, 

може здійснюватися будь-якою державою, не дивлячись на місце вчинення 

правопорушення чи на громадянство такої особи чи так само потерпілої 

особи. 

В історичному аспекті справи воєнних злочинців на міжнародному 

рівні розглядалися Нюрнбергським міжнародним військовим трибуналом, 

Токійським військовим трибуналом, Міжнародним кримінальним 

трибуналом щодо Югославії, Міжнародним кримінальним трибуналом 

щодо Руанди, Спеціальним судом для Сьєрра-Леоне, Надзвичайною 

палатою судів Камбоджі тощо. Сьогодні воєнні правопорушення – це 

юрисдикція Міжнародного кримінального суду.  

Преамбула до Статуту Міжнародного кримінального суду містить: 

«Держави-учасниці цього Статуту, усвідомлюючи, що всі народи 

об‟єднані спільними узами і що взаємопереплетення їх культур утворює 
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спільну спадщину, та будучи стурбовані тим, що ця тонка мозаїка може 

бути в будь-який момент часу зруйнована, пам‟ятаючи про те, що за 

нинішнє століття мільйони дітей, жінок і чоловіків стали жертвами 

немислимих злочинів, що глибоко потрясли совість людства, визнаючи, 

що ці тяжкі злочини загрожують загальному миру, безпеці та 

благополуччю, підтверджуючи, що найсерйозніші злочини, що 

викликають занепокоєння всього міжнародного співтовариства, не повинні 

залишатися безкарними і що їхнє дієве переслідування має бути 

забезпечено як заходами, що вживаються на національному рівні, а також 

активізацією міжнародного співробітництва, будучи сповнені рішучості 

покласти край безкарності осіб, які вчиняють такі злочини, і цим сприяти 

попередження подібних злочинів, нагадуючи, що обов‟язком кожної 

держави є здійснення його кримінальної юрисдикції над особами, які 

несуть відповідальність за вчинення міжнародних злочинів, знову 

підтверджуючи цілі та принципи Статуту Організації Об‟єднаних Націй, 

зокрема те, що всі держави утримуються від загрози силою або її 

застосування як проти територіальної недоторканності чи політичної 

незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним 

з метою Об‟єднаних Націй, підкреслюючи у зв‟язку з цим, що ніщо в 

цьому Статуті не має сприйматися як таке, що дає якійсь державі-учасниці 

право втручатися у збройний конфлікт чи у внутрішні справи будь-якої 

держави, будучи сповнені рішучості з цією метою і на благо нинішнього та 

майбутніх поколінь заснувати незалежний постійний Міжнародний 

кримінальний суд, пов‟язаний із системою Організації Об‟єднаних Націй, 

що має юрисдикцію щодо самих серйозних злочинів, що викликають 

занепокоєння всього міжнародного співтовариства, підкреслюючи, що 

Міжнародний кримінальний суд, заснований на підставі цього Статуту, 

доповнює національні органи кримінальної юстиції, сповнені рішучості 

створити міцні гарантії поваги до здійснення міжнародного правосуддя та 

забезпечення його дотримання,погодилися про наступне…», де прописані 

основні постулати дії Міжнародного кримінального суду [1]. 

В світі реалій постає питання, чи є зобов‟язання держави на 

окупованих територіях щодо охорони прав і свобод людини і громадянина. 

При обмеженій компетенції, ст. 1-3 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод ці заходи мають бути належними і достатніми. 

Європейський Суд звертав увагу, що мають бути докладені хоча б 

мінімально можливі заходи. Постає питання, наскільки держава, яка 

перебуває в стані війни, може забезпечити дотримання прав і свобод 

особам, які знаходиться під її юрисдикцією. Міжнародне право, так само 

як сама Європейська конвенція і Європейський суд визнають, що при 

певних обставинах держава не може застосувати чи не може забезпечити 

повне дотримання прав, які гарантуються конвенцією і саме конвенція 

передбачає механізм, який дозволяє державі обмежити чи відступити від 

своїх зобов‟язань у надзвичайних ситуаціях. 
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Часто зараз постає питання про підписання Україною Римського 

статуту, що діє з 1 липня 2002 року, що є поєднанням норм матеріального, 

процесуального права і класичної міжнародної угоди. Відносно нова 

галузь і міжнародному праві. Римський статут містить визначення 

міжнародних злочинів, їх перелік, процедуру розгляду справ перед МКС, 

міжнародно-правові аспекти співпраці держави з міжнародними 

організаціями. Міжнародний кримінальний суд заснований на 

міжнародній угоді – Римському статуті, може, наприклад, арештовувати 

підозрюваних. Ці інструменти надаються державами за їхніми 

зобов‟язаннями співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом. У 

МКС немає своєї в‟язниці, поліції. Ці інструменти надаються державами. 

Міжнародний кримінальний суд – це ціла організація в склад якої входять 

різних структурних підрозділів. Прокурори Міжнародного кримінального 

суду співпрацюють з офісом Генерального прокурора України. Прокурор 

Карім Хан вже декілька разів відвідав Україну з часів початку 

повномасштабного вторгнення на територію України. Сорок дві країни 

подали заяви про вчинення злочинів. Прокурор МКС згідно своїх 

повноважень, має прийняти заходи щодо визнання і прийняття доказів. 

При наявності підстав, було розпочато провадження.  

У період воєнного стану довелося переглянути положення багатьох 

галузей права, деякі інститути вимушені були докорінно змінитися, щоб 

прилаштуватися до сучасних умов існування українського суспільства. 

Агресія сусідньої держави торкнулася багатьох сфер життєдіяльності 

людини, і це пов‟язано не лише із захистом життя та здоров‟я людей, 

найбільш важливих суспільних відносин, що порушуються в ході збройної 

агресії рф [2, с. 629-633], а й – інших сфер існування людини, суспільства, 

держави, міжнародної спільноти. Держава мала переглянути і свої митні 

правила, податкові зобов‟язання та ін. 

Система національного митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання в Україні 

вимагає звернення до питань митної справи.  

Є актуальним аналіз змісту митної справи України на сучасному 

етапі, її структура та інші складові митної справи з погляду 

міждисциплінарного підходу до теми.  

Метою дослідження єаналіз структури та складових митної справи з 

погляду міждисциплінарного підходу до теми. Науково-дослідницькими 

завданнями є зясування необхідності необхідності особливостей дії 

митного регулювання в період збройного конфлікту, що вимагає звернень 

до теорії та практики митної справи і формуванні змін та доповнень щодо 

зовнішньоекономічної діяльності України. Використаними методами є 

діалектичний, що є методологічною основою засад митної справи, 

загально-науковий метод системного підходу, догматичний, формально 

юридичний. 



157 
 

Міждисциплінарний підхід дозволяє розгледіти кожну складову …її 

наповнення, розібрати шляхи доступу її до кожного куточку життя 

суспільства чи окремих його членів [3, с. 132-134]. 

Особливості дії митного регулювання в період збройного конфлікту 

вимагають звернень до теорії та практики митної справи і формуванні змін 

та доповнень щодо зовнішньоекономічної діяльності України, так як 

економічна складова є частиною безпеки держави, тому це питання також 

потребує виваженого ставлення та формування картини згідно вимог часу.  

Митна справа України змінилась в період воєнного стану. Відбулося 

послаблення щодо сплати мита стосовно певних об‟єктів накладення мита 

тощо. Верховна Рада України підлаштовувалась під вимоги часу та 

вносила зміни в національне законодавство, в тому числі, – митне та 

податкове. 

У воєнний стан довелося переглянути положення багатьох галузей 

права, деякі інститути вимушені були докорінно змінитися, щоб 

прилаштуватися до сучасних умов існування українського суспільства. 

Агресія сусідньої держави торкнулася багатьох сфер життєдіяльності 

людини, і це пов‟язано не лише із захистом життя та здоров‟я людей, 

найбільш важливих суспільних відносин, що порушуються в ході збройної 

агресії рф, а й – інших сфер існування людини, суспільства, держави, 

міжнародної спільноти. Держава мала переглянути і свої митні правила, 

податкові зобов‟язання та ін. 

Країна не живе відособленим життям, життєдіяльність, як правило, 

забезпечується наявністю міжнародних зв'язків, в тому числі в сфері 

економіки. Держави оцінюють вигоду від використання праці за сферами 

діяльності і вступають в міждержавні зв'язки, що, з одного боку, може 

мінізувати витрати на заробітну плату чи сировину, з іншого боку – 

ставить державу у залежність від наявності чи відсутності певного 

постачання товарів. Темпи збільшення продуктивних сил вимагають 

звернення до митних правил, пов'язаних з ними суспільних відносин. 

Науково-технічний прогрес дозволяє скористатися товарами, послугами, 

інтелектуальною власністю, капіталами, робочою силою не лише своєї 

держави, тому митні правила повинні максимально співпадати з тими 

реаліями, з якими стикаються суспільство, при явній позитивній 

направленості міждержавних інтересів, максимально стирати перешкоди 

для сумісної діяльності. Економічна складова є частиною безпеки держави, 

це питання також потребує виваженого ставлення та формування картини 

згідно вимог часу. 

Події останніх місяців знову довели, що митна справа має бути 

змістовна наповненою, перебувати у динамічному русі, реагувати 

відповідним чином на сучасні реалії. 

Система національного митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання в Україні 

вимагає звернення до питань митної справи, специфічної діяльність 
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держави, в межах якої забезпечується функціонування митної та, частково, 

податкової системи України, відбувається реалізація особистісних, 

національних та міждержавних інтересів щодо політичної та економічної 

безпеки особи, суспільства, держави, міжнародної спільноти. 

Відомо, що митна справа – це така специфічна діяльність держави, в 

межах якої забезпечується функціонування митної та, частково, податкової 

системи України, відбувається реалізація особистісних, національних та 

міждержавних інтересів щодо політичної та економічної безпеки особи, 

суспільства, держави, міжнародної спільноти. 

Ще у Декларація про державний суверенітет України закріплена 

економічна самостійність Україні, вказано, що Україна самостійно 

визначає свій економічний статус і закріплює його в законах. Народ 

України має виключне право на володіння, користування і розпорядження 

національним багатством України. Земля, її надра, повітряний простір, 

водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, 

природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що 

створений на території України, є власністю її народу, матеріальною 

основою суверенітету Республіки і використовуються з метою 

забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. Українська РСР 

має право на свою частку в загальносоюзному багатстві, зокрема в 

загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, яка 

створена завдяки зусиллям народу Республіки. Вирішення питань 

загальносоюзної власності (спільної власності всіх республік) 

здійснюється на договірній основі між республіками – суб'єктами цієї 

власності. Підприємства, установи, організації та об'єкти інших держав і 

їхніх громадян, міжнародних організацій можуть розміщуватись на 

території України та використовувати природні ресурси України згідно з 

законами України. Україна самостійно створює банкову (включаючи 

зовнішньоекономічний банк), цінову, фінансову, митну, податкову 

системи, формує державний бюджет, а при необхідності впроваджує свою 

грошову одиницю. Вищою кредитною установою України є національний 

Банк України, підзвітний Верховній Раді України [4].  

У Митному кодексі України (ч. 1 ст. 7) встановлені порядок і умови 

переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та 

митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних 

платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення 

Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, 

здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової 

продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та 

протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація 

і забезпечення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані на 

реалізацію державної митної політики, становлять митну справу. При 
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цьому вказується, що митна справа здійснюється з додержанням 

прийнятих у міжнародній практиці форм декларування товарів, методів 

визначення митної вартості товарів, систем класифікації та кодування 

товарів та системи митної статистики, інших загальновизнаних у світі 

норм і стандартів (ч. 2 ст. 7 МК України). Засадами митної справи, 

зокрема, вказано правовий статус митних органів, митна територія та 

митний кордон України, процедури митного контролю та митного 

оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, 

митні режими та умови їх застосування, заборони та/або обмеження щодо 

ввезення в Україну, вивезення з України та переміщення через територію 

України транзитом окремих видів товарів, умови та порядок справляння 

митних платежів, митні пільги, визначаються цим Кодексом та іншими 

законами України (ч. 3 ст. 7 МК України). Безпосереднє керівництво 

здійсненням митної справи покладається на центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну митну політику (ч. 4 ст. 7 МК України) [5]. 

Країна не живе відособленим життям, життєдіяльність, як правило, 

забезпечується наявністю міжнародних зв'язків, в тому числі в сфері 

економіки. Держави оцінюють вигоду від використання праці за сферами 

діяльності і вступають в міждержавні зв'язки, що, з одного боку, може 

мінізувати витрати на заробітну плату чи сировину, з іншого боку – 

ставить державу у залежність від наявності чи відсутності певного 

постачання товарів. Темпи збільшення продуктивних сил вимагають 

звернення до митних правил, пов'язаних з ними суспільних відносин. 

Науково-технічний прогрес дозволяє скористатися товарами, послугами, 

інтелектуальною власністю, капіталами, робочою силою не лише своєї 

держави, тому митні правила повинні максимально співпадати з тими 

реаліями, з якими стикаються суспільство, при явній позитивній 

направленості міждержавних інтересів, максимально стирати перешкоди 

для сумісної діяльності. 

Події останніх місяців знову довели, що митна справа має бути 

змістовна наповненою, перебувати у динамічному русі, реагувати 

відповідним чином на сучасні реалії. 

Митна справа захищає та регулює публічні інтереси держави, стоїть 

на захисті її зовнішньоекономічної політики, реалізує та забезпечує 

дотримання правил щодо внутрішньої та зовнішньої політики держави 

щодо забезпечення національних економічних інтересів. Сюди також 

можна віднести самоорганізацію митної справи, що має відповідати усім 

вимогам щодо дотримання суверенітету України, функціонування її 

економіки. Кожна держава займається зовнішньоекономічної діяльністю, 

піклується про міждержавні економічні відносини, намагається втримати 

вплив та контроль на таку діяльність заради національних інтересів. 

Економічна складова – це найбільший пласт, що розглядає митна справа. В 

рамках дослідження виділяють окремий інститут державного управління, 

що має назву митна справа, що вбирає в себе всі аспекти щодо поняття 
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митної справи, зовнішньоекономічної діяльності держави та інших 

суб'єктів, з якими вона вступає у зв'язки, розглядає поняття та 

функціонування діяльності митних органів, їх основні функції, межі 

повноважень, мету їх діяльності, основні цілі існування митної справи, 

положення щодо формування тарифних і нетарифних приписів, щодо 

обмежень переміщення товарів через митний кордон України, контроль за 

виконанням митних правил, весь спектр діяльності щодо регулювання 

державної митної політики України. 

Україна за своїм географічним положенням багато в чому залежить 

від імпорту енергоресурсів, що також враховується нашою державою. 

Активне міжнародне співробітництво в сфері економіки впливає на 

подальший розвиток нашої держави, але це не виключає дотримання 

митних правил як Україною, так і іншими державами. 

Митне регулювання включає певний механізм реалізації, структуру 

контролюючих органів, прописані об'єкти такого регулювання, система 

митних правил, що регулюють та захищають суспільні відносини, які 

складаються у сфері митної справи. Якщо об'єктом виступають певні 

відносини у сфері економіки, що виникають, продовжується або 

припиняється у зв'язку з переміщенням через митний кордон грошових 

коштів, товарів згідно встановлених національним законодавством правил, 

то суб'єктами є певна структура компетентних державних органів, права і 

обов'язки яких також передбачені законодавством.  

Все це входить в зміст митної справи.  

В Україні саме з цих питань функціонує комітет Верховної Ради 

України з питань податкової та митної політики. Комітет опікується 

питаннями щодо схвалення проектів законів, що регулюють відносини в 

сфері податкового та митного права. Наприклад, це стосувалося Закону 

України № 7190 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на 

період воєнного стану» від 22 березня 2022 року [6]. 

Пояснювальна записка відображала наступні головні моменти щодо 

дії податкового та іншого законодавства в період воєнного стану: 

документ вдосконалює положення щодо оподаткування ПДФО власно 

вирощеної сільськогосподарської продукції та звільнення від сплати ПДВ 

платників єдиного податку третьої групи на особливих умовах; подовжує з 

3 до 6 місяців період протягом якого платники, які не мали змоги подати 

податкову звітність, повинні виконати обов'язок щодо повної подачі 

звітності після закінчення особливого періоду; звільняє від оподаткування 

ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України в режимі 

імпорту та звільняє від ПДВ операцій з ввезення товарів на митну 

територію України платниками єдиного податку першої, другої та третьої 

групи, що сплачують податок за ставкою 2%. При цьому, передбачається 

спрощення процедур митного оформлення таких товарів; за 2021 та 

2022 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується податок на 
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нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об'єкти житлової 

нерухомості, в тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на яких 

ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих 

збройними формуваннями Російської Федерації та за об'єкти житлової 

нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв'язку з збройною 

агресією Російської Федерації; повністю звільнено від оподаткування 

ввезення транспортних засобів громадянами. Звільнено від акцизного 

податку та ПДВ ввезення транспортних засобів суб'єктами спрощеної 

системи; визначено особливості функціонування митних органів на період 

воєнного часу. Крім цього, реєстрація платником ПДВ призупиняється; 

датою переходу на спрощену систему є дата зазначена у заяві; за всі 

товари, придбані з ПДВ до переходу на спрощену систему і використані 

під час перебування на спрощеній системі, після закінчення воєнного 

стану треба буде нарахувати ПДВ; для експортерів пального також не 

підлягає бюджетному відшкодуванню сума від'ємного значення з ПДВ, 

визначеного за відповідний звітний період, до розрахунку якої включено 

суми податкового зобов'язання за операціями із застосуванням ставки ПДВ 

для пального 7%. Такі суми будуть зараховуватися до податкового кредиту 

наступного періоду; вводиться мораторій на документальні перевірки 

дотримання вимог законодавства з питань митної справи [7]. 

Кожна країна, як і Україна розробляє власну митну політику, що 

має узгоджуватися з наявною митної системою та тим митним 

регулюванням, яке відповідає вимогам часу, але і враховувати наявні 

правила інших держав для творення найбільш позитивних відносин у 

сфері економіки як для окремих громадян, так і для зацікавлених країн, не 

забуваючи про свої власні інтереси. 

Якщо визначати функції митної справи, то крім суто економічної, 

часто в літературі називають ще регулятивну та податкову. Податкова 

функція бере на себе, в тому числі, і поповнення державного бюджету. 

Регулююча функція відповідає за зовнішньоекономічні відносини, за 

дотримання вимог міжнародно-правових актів, на їх основі – внесення 

змін в національне законодавство. При формуванні нормативно-правових 

актів в сфері митної справи враховуються внутрішні та зовнішні інтереси 

України, взяті нею економічні зобов'язання, що, в тому числі, регулюються 

нормами міжнародного права, вироблені міжнародною практикою. Тому 

звернення до теми митної справи є вкрай актуальним, носить і 

міждисциплінарний комплексний підхід, включає інтереси багатьох 

суб'єктів, в кінцевому рахунку може впливати на зовнішньоекономічну 

діяльність України. 

Верховна Рада України підлаштовувалась під вимоги часу та 

вносила зміни в національне законодавство, в тому числі, – митне та 

податкове. В березні вони стосувались спрощеного порядку ввезення в 

Україну товарів першої необхідності, гуманітарної допомоги для України. 

Деякі правила стосувалися спрощення ввезення в Україну вантажів, які є 
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актуальними в період воєнного стану, наприклад, щодо звільнення від 

сплати та самого нарахування екологічного податку певними суб‟єктами 

господарювання, тими, що були взяті на облік та зареєстровані за місцем 

розміщення джерел забруднення, створення та тимчасового зберігання 

радіоактивних відходів на українських окупованих територіях або тих, де 

ведуться бойові дії. Змінили сплату податку на нерухоме майно за об‟єкти 

живої нерухомості та нежитлову нерухомість, що розташовані на 

окупованих українських землях або тих, де ведуться бойові дії або якщо 

об‟єкти житлової нерухомості стали непридатними для проживання. Щоб 

не було плутанини та зловживання щодо визначення окупованих 

територій, зон проведення бойових дій, а також щодо переліку об‟єктів 

житлової нерухомості які стали непридатними для проживання, Кабінет 

міністрів України надає перелік таких територій а також встановлює 

порядок щодо визнання таких об‟єктів. Зазначений перелік формується за 

погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та 

Київської міської військових адміністрацій, спираючись на три ключові 

критерії визначення територій. Це: території, що є тимчасово 

окупованими; території, що перебувають в оточенні (блокуванні); 

території, на яких тривають активні бойові дії [8]. 

В Україні створено спеціальний фонд відновлення майна та 

зруйнованої інфраструктури [9]. Українці, майно (приватні будинки 

садибні, дачні та садові, квартири, інші житлові приміщення на які 

зареєстроване окремо право власності) яких було пошкоджено в ході 

збройної агресії рф, можуть подати вказаного зразка заяву на 

відшкодування в електронному застосунку «Дія». 

Було вирішено також внести зміни щодо пільг відносно скасування 

сплати мита під час ввезення в Україну транспортних засобів з будь-яких 

інших країн, крім країни агресора.Були встановленої зміни щодо 

розмитнень транспортних засобів, закріплено звільнення від акцизного 

податку та ПДВ щодо ввезення транспортних засобів суб‟єктами 

спрощеної системи оподаткування тощо.Митна справа включає в себе 

доволі велике коло питань. Це – і інтегрування нашої держави в 

міжнародну економічну систему, і вся сукупність митних норм 

міжнародного і національного права, і сфера інновацій, що базується на 

стрімкому розвитку інформаційних технологій, яка має стати опорою в 

роботі митної системи України тощо. 

Якщо приділити більше уваги функціям митної справи, то, з огляду 

на окреслені в літературі питання, можна окремо говорити про такі 

функції, як інформаційну, економічну, логістичну, тарифну, контрольно-

пропускну, інтегруючу, інноваційну, статистичну, оцінкову, 

стандартизаційну, сертифікаційну, правову, взаємодії, розвитку, 

аналітичну, динамічну, порівняльну та ін. 

Принципи здійснення митної справи перераховуються в ст. 8 

Митного кодексу України: виключної юрисдикції України на її митній 
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території; виключних повноважень митних органів України щодо 

здійснення митної справи; законності та презумпції невинуватості; 

єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний 

кордон України; спрощення законної торгівлі; визнання рівності та 

правомірності інтересів усіх суб‟єктів господарювання незалежно від 

форми власності; додержання прав та охоронюваних законом інтересів 

осіб; заохочення доброчесності; гласності та прозорості; відповідальності 

всіх учасників відносин, що регулюються Митним кодексом [3]. 

Систему норм митної справи, крім загальних, складає сукупність 

міжнародних і національних актів в сфері митної справи.До міжнародних, 

крім тих, які є загальними, починаючи від Загальної декларації прав 

людини 1948 року Організації Об'єднаних Націй [10] відносять Конвенцію 

Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої 

злочинності, метою якої є сприяння співробітництву в справі більш 

ефективного попередження транснаціональної організованої злочинності 

та боротьби з нею [11], Міжнародної конвенції про взаємну 

адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні 

порушень митного законодавства порушення митного законодавства, що 

становить загрозу економічним, соціальним та фіскальним інтересам 

держав та законним інтересам торгівлі, а протидія порушенням митного 

законодавства може бути ефективнішою за умови співробітництва між 

митними адміністраціями [12], Міжнародна конвенція про адміністративну 

взаємодопомогу у сфері митних відносин, що розроблена під егідою Ради 

митного співробітництва, відомої зараз як Всесвітня митна організація, де 

визнано, що більш тісна взаємодія між митними органами є головною 

метою Конвенції, прийнятої за сприяння Ради митного співробітництва, 

що більш ефективне співробітництво між митними органами може бути 

досягнуто завдяки виявленню доброї волі Договірних Сторін, що береться 

до уваги важливість правильного нарахування мита й інших зборів та 

забезпечення належного застосування митними органами заборон, 

обмежень та заходів контролю стосовно окремих товарів, що порушення 

митного законодавства заподіюють шкоду безпеці Договірних Сторін, 

їхнім економічним, комерційним, податковим, соціальним інтересам, 

інтересам охорони здоров'я та культури [13] тощо. 

Євроінтеграційна складова української політики, в тому числі і 

щодо захисту прав особи, суспільства та держави проявляється і у 

можливості звернення до Європейського суду з прав людини. Україна 

потерпає від збройного конфлікту, розпочатого рф і, крім мети вижити, 

зберегти свої здоров‟я, свободу, статеву свободу та статеву 

недоторканість, власність, інші суспільні відносини, що були порушені, ще 

є проблемні моменти щодо формального захисту своїх прав, в тому числі і 

шляхом подачі заяв до Європейського суду з прав людини.  

Знищення електропостачання в Україні дає підстави світити 

зсередини, бути ще більш об‟єднаними проти ворога. Застосовувати всі 
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можливі заходи для цього, в тому числі, юридичного захисту порушених 

прав. Формальні моменти допоможуть правильно оформити заяву до 

Європейського суду з прав людини, дозволять мати надію, що така заява 

буде прийнятою та розглянутою. Так як існує вже певна практика подачі 

заяв громадянами України до Європейського суду з прав людини, то вже 

можна говорити про набутий позитивний чи негативний досвід, який може 

знадобитися для подальшої роботи у цьому напрямку. Є певні правила, що 

не можуть бути порушені при зверненні до ЄСПЛ, які можуть допомогти 

правильно оформити заяву до Європейського суду з прав людини і заявник 

може мати обґрунтовано надію, що заява буде розглянута. 

Метою Європейської конвенції про захист прав людини (Конвенцію 

ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17 липня 1997 р.) є забезпечення 

загального та ефективного визнання та дотримання проголошених у ній 

прав, у ній встановлено, що беручи до уваги те, що метою Ради Європи є 

досягнення тіснішого єднання між її членами і що одним із засобів 

досягнення цієї мети є забезпечення і розвиток прав людини та 

основоположних свобод, знову підтверджуючи свою глибоку віру в ті 

основоположні свободи, які становлять підвалини справедливості та миру 

у всьому світі і які найкращим чином забезпечуються, з одного боку, 

завдяки дієвій політичній демократії, а з іншого боку, завдяки спільному 

розумінню та дотримання прав людини, від яких вони залежати, сповнені 

рішучості, як уряди європейських держав, що є однодумцями і мають 

спільне наслідування політичних традицій, ідеалів, свободи та 

верховенства права, зробити перші кроки для забезпечення колективного 

гарантування певних прав, проголошених у Загальній декларації, 

підтверджуючи, що Високі Договірні Сторони, відповідно до принципу 

субсидіарності, несуть основну відповідальність за захист прав і свобод, 

визначених цією Конвенцією та протоколами до неї, і що при цьому вони 

наділені свободою розсуду, яка підлягає наглядовій юрисдикції з боку 

Європейського суду з прав людини, створеного за цією Конвенцією [14], 

передбачає також право на індивідуальне звернення щодо захисту своїх 

прав до суду. В тому числі, – це і звернення до Європейського суду з прав 

людини. Але звернення не може бути довільним, конвенція передбачає 

базові умови прийнятності, якими наділена заяву і це є умовою щодо її 

розгляду. Всім відомо, що заявник має вичерпати всі національні заходи 

юридичного захисту і подати заяву впродовж встановленого строку від 

дати постановлення остаточного рішення на національному рівні. 

Європейський суд з прав людини – це міжнародний̆ суд , який може 

розглядати тільки заяви від осіб, організацій та підприємств, які 

стверджують, що їхні права, гарантовані Європейською конвенцією з прав 

людини, були порушені. Конвенція є міжнародним договором, на підставі 

якого значна кількість європейських держав зобов ‟язалися забезпечувати 

певні фундаментальні права . Ці права викладені в самій̆ Конвенції, а також 

у Протоколах № 1, 4, 6, 7, 12 і 13 до неї. До зазначених протоколів 
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приєдналися лише окремі держави. Суд не може розглядати будь-які 

скарги. Його повноваження визначені критеріями прийнятності, які 

викладені в Конвенції і які визначають, хто може подати заяву, коли та з 

яких питань [15].  

Передбачено подача заяв у певні строки. Формальне упущення 

строків може призвести до неприйняття заяви. Українці сьогодні 

стикаються з додатковими проблемами, такими як відсутність 

електропостачання, перебої зі зв'язком, що також впливає на роботу. А, як 

відомо, заява до Європейського суду з прав людини це документ, що 

займає 13 сторінок в PDF файлі. Тому дотримання строків, завчасне 

оформлення заяви і додатків може допомогти не хвилюватися за сплив 

відведеного часу для подачі заяви. Не завжди так буває, що адвокат чи 

інша особа, яка займається оформленням заяви до ЄСПЛ, не мають інших 

завдань і можуть не відволікатися, а присвятити час саме цьому питанню. 

Сам формуляр заяви наданий у вигляді таблиці, він не у форматі Word і 

просто внести відповідні відомості в нього не вийде. Формуляр є 

складним, не дивлячись на наявність інструкції щодо його заповнення. 

Інший вигляд формуляру не допускається.Формуляр такої заяви слід собі 

завантажити, поступово і правильно заповнити, в готовому вигляді 

роздрукувати, додати всі необхідні документи і вже після чого надіслати 

до ЄСПЛ поштою. Для роботи слід використовувати офіційний сайт 

Європейського суду з прав людини, а не інші, навіть якщо вони містять 

якісь підказки. Це пов'язано з тим, що сам формуляр в його останній 

редакції міститься на офіційному сайті, а на інших сайтах може бути його 

попередня редакція, яка вже не діє. Постійна зміна вимог не дозволяє 

користуватися іншими формулярами, які надані для прикладу, скоріше, на 

деяких сайтах юридичних компаній чи юристів. Остання редакція 

формуляру заяви до ЄСПЛ датується 2022 р. Якщо до рук потрапив 

формуляр заяви до ЄСПЛ, то у правому верхньому куті ми зустрінемо таку 

ніби підказку 2022/3, де 2022 – це рік затвердження формуляра, а 3 чи інша 

цифра – це сторіночка даної заяви.  

Суд може розглянути справу тільки за наступних умов: «ваші 

скарги стосуються порушення одного чи декількох прав , викладених у 

Конвенції̈ та Протоколах до неї ; скарги спрямовані проти держави, яка 

ратифікувала Конвенцію чи відповідний Протокол (певні Протоколи 

ратифіковані лише деякими державами, перевірити список ратифікацій на 

Інтернет-сайті Суду можна за посиланням : www.echr.coe.int/applicants); 

скарги стосуються фактів, за які несе відповідальність певна державна 

структура (законодавчий або, виконавчий орган, суд тощо); ЄСПЛ не 

розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб чи недержавних 

організацій;̆ скарги, що стосуються фактів чи подій , які мали місце після 

дати ратифікації державою Конвенції̈ чи відповідного Протоколу (дати для 

кожної держави вказані у списку ратифікацій на Інтернет -сайті ЄСПЛ : 

www.echr.coe.int/applicants); порушення основоположного права 
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стосується Вас особисто і безпосередньо (Ви маєте «статус жертви»); Ви 

надали національній правовій системі можливість виправити порушення 

Ваших прав («вичерпання національних засобів правового захисту»); 

зазвичай це означає, що перед поданням скарги в Суд, Ви повинні подати 

ті самі скарги в національні суди, в тому числі у найвищу судову 

інстанцію. При цьому Ви повинні дотримуватися національних 

процесуальних вимог, в тому числі строків оскарження. Проте Ви не 

повинні використовувати засоби правового захисту, що є неефективними, 

або вдаватися до дискреційного чи виняткового провадження, що не є 

частиною звичайної процедури оскарження; Ви подали до Суду заповнену 

належним чином заяву протягом чотирьох місяців після дати винесення 

остаточного рішення на національному рівні. Цей чотиримісячний строк 

зазвичай визначається з дати, коли найвища судова чи адміністративна 

інстанція, що уповноважена вирішувати Вашу справу, прийняла у ній 

рішення, або коли Ви чи Ваш юридичний представник були повідомлені 

про це рішення. Якщо не існує ефективних засобів правового захисту щодо 

Вашої скарги, чотиримісячний строк відлічується від дати оскаржуваного 

акту, події чи рішення. Чотиримісячний строк може бути перерваний 

тільки коли Ви надішлете до Суду повну заяву з додатками, яка 

відповідатиме вимогам статті 47 Регламенту Суду (текст наведений у 

Документації для заявників). Строк закінчується в останній день 

четвертого місяця, навіть якщо цей день припадає на неділю або офіційний 

неробочий день. Таким чином, формуляр заяви з усією необхідною 

інформацією та документами повинен бути відправлений до Суду до або в 

останній день чотиримісячного строку, отже Вам слід переконатися в 

тому, що Ви вчасно відправили Вашу заяву поштою; Ваші скарги основані 

на достовірних фактичних даних; Ви повинні обґрунтувати свою заяву: 

чітко описати обставини справи та додати на їх підтвердження документи, 

рішення, медичні довідки, показання свідків тощо; Ви можете показати, 

що предметом Вашої скарги є невиправдане втручання у Ваше 

фундаментальне право. Ви не можете просто скаржитися на те, що судове 

рішення було несправедливим чи неправильним; Суд не є апеляційною 

інстанцією по відношенню до національних судів та не може скасовувати 

чи міняти їхні рішення; Ваші скарги не були вже розглянуті ЄСПЛ або 

іншим міжнародним органом» [15].  

Як зазначено у прес-релізі Суду від 29 серпня 2022 р. [16], з 

1 вересня 2022 Суд повертається, у певних аспектах, до нормального 

опрацювання заяв відносно України. У зв‟язку з перешкодами у наданні 

послуг з міжнародних поштових відправлень до та з України, Суд 

підтримуватиме зв'язок із заявниками за допомогою системи електронних 

комунікацій (eComms). Для цього Суд використовуватиме адреси 

електронної пошти, надані заявниками. Стосовно саме повідомлення про 

винесені рішення та ухвали у справах, де не було надано адреси 

електронної пошти, Суд вирішив, як виключення, повідомляти про 
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рішення та ухвали, винесені Палатою та Комітетом, шляхом їх розміщення 

в базі даних Суду HUDOC. Про ухвали, винесені суддею одноособово, 

буде повідомлено лише тих заявників, які надали Суду адресу електронної 

пошти. Перед тим, як робити запит до Суду про стан розгляду заяви, 

заявникам пропонується виконати запит в пошуковій системі Суду State of 

Proceedings (Стадія провадження) для отримання подальшої 

інформації [17].  

Але для початку слід звернутись до самого формуляру. Пам‟ятаючи 

про те, що лише його остання редакція може бути використаною. Для 

цього слід звернутись до офіційного сайту Європейського суду з прав 

людини і звідти формуляр завантажити При цьому, є суто технічні 

особливості. Формуляр працюватиме коректно тільки з програмою 

AdobeReader 9 чи з пізнішою версією і підтримується лише операційними 

системами Windows і Mac OS X [18]. Залежно від типу справ, заяви 

передають на розгляд ЄСПЛ у складі одного судді, комітету або 

Палати.Щодо заповнення заяви, то вимоги щодо цього містяться у ст. 47 

регламенту ЄСПЛ. На офіційному сайті ЄСПЛ є пакет документів для 

заявників. Офіційними мовами ЄСПЛ надаються практичні рекомендації, 

що допоможуть заповнити формуляр заяви таким чином, щоб заява була 

прийнятою. Є звичайні вимоги, які стосуються розбірливого написання. 

Рекомендують навіть надавати друкований варіант. Не розписувати, але і 

надмірно не скорочувати, так як потрібно заповнити всі відведені поля, 

повністю описати ситуацію, для підтвердження додавати документи, щоб 

заява була повною і була прийнята. Має бути чіткість подання матеріалів, 

зрозумілість, не рекомендується допускати різного роду скорочень, разом 

з тим матеріал подавати стисло. Якщо є така можливість, формуляр заяви 

до Європейського суду з прав людини можна заповнити в електронному 

вигляді. 

Щодо мови заповнення формуляру, то слід пам‟ятати, що 

відповідно до правил, можна використовувати будь-яку мовою, яка є 

офіційною, в країнах, які входять до Ради Європи. Деякі мешканці України 

могли свого часу розмовляти не лише українською, а й російською, 

скажімо, мовою. Але тут з практичного боку є деяка особливість. Як 

відомо, рф, як держава, вже колишня членкиня Ради Європи, 16 березня 

заявила про вихід з Ради Європи, і, власне, з такого механізму захисту, як 

Європейський суд з прав людини. Європейський суд, із свого боку, 

напевне, максимально затримався в строках, щоб відстрочити такий вихід. 

Посилаючись на правила, ЄСПЛ використав можливість продовжити цей 

строк на півроку, але після спливу шести місяців, 16 вересня 2022 р. 

Європейський суд з прав людини на своєму офіційному сайті видав 

повідомлення, що всі події, які сталися до 16 вересня 2022 року 

підпадають під розгляд щодо порушень, які вчинила Росія. Це стосується і 

мови заповнення формуляру. До 16 вересня 2022 р. він міг бути 

заповнений російською мовою, тому що до цього часу це була мова 
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офіційна, однієї з країн-учасниць. На сьогодні російська мова може бути 

використана лише якщо якась з держав-учасниць закріпила її як офіційну, 

в конституції своєї держави. Також наявний і психологічний аспект. Деякі 

особи, які працюють в ЄСПЛ можуть бути саме російськими юристами і 

вони ж мають приймати рішення щодо прийняття заяви проти рф, щодо 

збройного конфлікту держави, громадянами якої є чи були. Саме вони 

можуть припинити подальші дії щодо заяви. І, щоб це виключити, 

практики рекомендують продумати і такий момент. Крім того, своєю 

рідною мовою виклад матеріалу є більш ґрунтовним, логічним, легше буде 

дотримуватись формальних вимог. 

Офіційними мовами Європейського суду з прав людини є 

англійська та французька мови. Але також звернення до секретаріату 

ЄСПЛ можливе мовою країни, що ратифікувала конвенцію. Для України 

це означає, що ми можемо користуватися своєю державною мовою. Так, 

звичайно, кореспонденція, що може надходити з ЄСПЛ, надсилаються 

англійською чи французькою. 

Слід звертати увагу на кожний рядок формуляру. Чітко зазначати 

заявника чи то фізична особа, чи організація, чи групові заяви чи одна 

заява з декількома заявниками, держава чи держави проти яких подаються 

заяви, представник або представники заявника фізичної особи, в тому 

числі представник не юрист, юрист, відомості про довіреність.Уважно слід 

поставитися до вказівки електронної адреси, так як вона буде служити для 

створення облікового запису еComms та електронним зв‟язком.  

Як же вказувалося, правила та умови доступні на офіційних сайтах, 

поширюється через практичне керівництво щодо подання заявниками 

матеріалів в електронній формі. Так, описується як саме слід зупинятися 

на основних моментах заяви, наприклад, щодо предмету заяви. Стисло 

подається інформація щодо наявних рішень та фактів, в результаті яких 

доводиться порушене право. Не рекомендується дублювати частини 

рішення, так як вони і так додаються в якості додатків. Додатки мають 

бути повними, відображати всі головні моменти заяви. За таких умов 

розгляд заяви буде належним та швидким. Разом з тим, не слід занадто 

економити сторінки, так як вони всі мають бути заповнені, інакше суд не 

буде розглядати таку заяву. Також зустрічаються рекомендації щодо 

подання додаткової інформації або якихось окремих пояснень у окремому 

додатку до формуляру заяви як окремий документ до 20 сторінок. Такий 

додаток не сприймається як продовження заяви, тому всі основні моменти 

слід прописувати у самій заяві. 

Щодо викладеного матеріалу, то практики нагадують, що відносно 

заяву до ЄСПЛ існує загальне правило, що така інформація може бути 

доступною широкому колу громадськості, також опублікована в базі даних 

HUDOC. Тому певні приватні моменти слід вказувати лише тоді, коли 

вони прямо стосуються суті справи. Разом з тим, є певні обґрунтовані 

виняткові випадки, коли допускається анонімність. 
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Щодо описання фактів, то тут також слід бути послідовним і чітким. 

Якщо справа складається з деяких епізодів, то описувати їх по черзі, 

підкріплювати відповідними додатками.Обов‟язково при оскаржені 

посилання на статтю Конвенції чи відповідний Протокол до неї, описати в 

чому саме виражається порушення прав, закріплених Конвенцією.Щодо 

критеріїв прийнятності, то у статті 35 § 1 Конвенції є правила щодо 

вичерпання національних засобів правового захисту та дотримання 

4 місячного строку. Це про те, що держава мала змогу захистити права, і 

тільки якщо це не було зроблено, відбулося звернення до ЄСПЛ. Тому 

вказуються дати, номери та назви справ, рішень тощо. У додатках всі копії 

також подаються поступово, в залежності від викладених положень у 

заяві. Якщо говорити про 4 місячний строк, то довести його можна 

надавши копію останнього рішення із зазначенням дати, або дати, коли 

заявника було сповіщено про таке рішення, наприклад конверт чи 

рекомендований лист із зазначеною датою. Якщо відповідного 

регулювання на національному рівні не було, то останньою датою буде 

дата подачі скарги.Також, можливо, що скарги подавалися в інші 

міжнародні установи, наприклад, Комітет справ людини, Міжнародні 

арбітражні установи, Міжнародну організацію праці, ООН. Тоді також 

послідовно і чітко викладаються суть та фактаж таких рішень. Щодо 

супровідних документів, всіх рішень, ухвал, медичних довідок, показань 

свідків, стенограм тощо, то вони складаються за датами їх постановлення 

чи з‟явлення, мають бути пронумеровані. Щодо копій, то вони мають бути 

чіткими, розбірливими. Мова йде саме про копії, так як ЄСПЛ не повертає 

надані матеріали.Ці та інші вимоги стосуються можливості визнання заяви 

повною і бути розглянутою ЄСПЛ. 

Заява до ЄСПЛ підписується особисто, надсилається у паперовому 

вигляді з оригінальними підписами заявників чи заявниками, за наявності 

– їх представником чи представниками і надсилається поштою на адресу: 

The Registrar, European Court of Human Rights Council of Europe, 67075, 

STRASBOURG CEDEX FRANCE. 

Звернення до статистики відхилених заяв до Європейського суду з 

прав людини, коли різні джерела називають від 90 до 97% таких заяв, 

розуміємо, що формальні вимоги можуть бути корисними для формування 

заяви і додатків. Заявник може сподіватись, що його порушене право буде, 

якщо це можливо, відновлене чи доказане.  

При розгляді проблем глобалізації, було зазначено про те, що «все 

людство потерпає від можливості використання зброї масового знищення, 

від загрози розв‟язання третьої світової війни – гіпотетичного глобального 

воєнного конфлікту, від невмілого використання природних ресурсів 

тощо» [19, с. 78-80], проблем, які і сьогодні стоять перед нашою країною, 

людством, але з гіпотетичних вони переросли в реальні. Стала очевидною 

військова агресія РФ на території України, терміни «АТО», «ООС» 

переросли в повномасштабний «воєнний стан». 
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В психології досить розгалужена сітка теорій, підходів до 

розв‟язання проблем клієнта, запити якого сьогодні не можуть не 

враховувати психологічний стан під час війни, яка була неочікуваною, 

виявилась жорстокою, з численними інформаційними атаками і травмами, 

в тому числі. Агресія, жах, тривожність, розпач, непомірна втома, лють, 

ненависть та інші стани можуть проявитись при наявності певного 

тригера. Спеціальної освіти, яка була б пов‟язана з сьогоднішніми 

реальними подіями не отримували навіть дипломовані психологи, які на 

базі наявних знань і набутої за час війни практики вибудовують нові 

підходи, які б спрацювали в конкретному випадку. Психологічна допомога 

не може мати масового характеру, вона вбирає в себе всі отримані знання і 

адаптує їх під індивідуальні потреби клієнта. Методи, які допомагають 

одній людині на іншу можуть не подіяти. Всі люди різні. В цьому і 

позитив соціальних зв‟язків, і той наріжний камінь, який в психології 

зустрічає кожен практикуючий психолог. Серед дисциплін, що 

викладаються, за потреби часу, стала витребуваною «військова 

психологія». 

В період воєнного стану багато хто з психологів долучився до 

надання безоплатної допомоги, чи за донатство, чи створював в графіку 

соціальні місця для надання консультацій за невеликі кошти. З кожним 

днем війни ставало очевидним, що стреси, депресії, посттравматичні 

стресові розлади, фантомні переживання і т.п. стають невід‟ємною 

частиною існування українців чи інших жителів України, де б вони не 

знаходились. Вказують навіть на подібний стан емпатійних до українців 

людей, коли вони так затягуються новинами з війни, що також потребують 

процесу психологічного відновлення. 

Сьогодні всі прямі та непрямі свідки воєнних подій можуть бути 

віднесені до уразливих категорій. 

Здавалося б, неможливо уявити життя під час смертей, багато хто не 

дозволяв собі насолоджуватись маленькими радостями життя, забороняв 

іншим, бо війна ще не скінчилась. Але час війни затягувався і завмерти чи 

постійно бути в стресі стало боляче. Пошуки відповіді на питання, а чи 

можлива адаптація до умов воєнного стану, психологічних наслідків 

перебування на території України, яка зараз відноситься до 

неблагополучних в багатьох країнах із-за можливості настання смерті, 

отримання каліцтв, травм, незаконного позбавлення волі, зґвалтувань, 

пошкодження майна та інших протиправних вчинків, які забороняються 

нормами міжнародного і національного права, приводять до теорії та 

практики надання психологічної допомоги в умовах воєнного стану. 

Стає очевидним, що посада військового психолога, як і психолога 

взагалі, є вкрай важливою. Наприклад, відомий для багатьох військовий і 

психолог, Андрій Козінчук, з початку вторгнення в Україну відвідував 

регіони України, проводив вебінари, організовані для військових і 

цивільних. Продовжує підтримувати всіх зі своєї сторінки в Фейсбук [20] 
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тощо.Багато громадських організацій, державних установ, приватних осіб 

долучаються до процесу психологічної допомоги. Є відкриті гарячі лінії, 

наприклад 5522, які дозволяють онлайн мати підтримку від психолога. 

Знімаються фільми (наприклад, «Війна у моїй голові»), які про 

відображення сьогоднішньої дійсності. Але пошуки всіх можливих, 

сприйнятливих для певних осіб, методів сприймання себе в період війни 

тривають. 

Серед практичних порад, що можуть бути сприйняті сьогодні 

лунають не лише звичні про «місця сили», «допомога спеціаліста» 

психолога, психотерапевта чи психіатра, «підтримку родини, групи, 

подібних за станом» тощо, а й витребуванні для кожного при наявності 

психологічного інтелекту, що тренується вправами для закріплення, про 

демонстрацію адаптивної поведінки, що включає стадію прийняття 

ситуації, зміненої з довоєнних часів чи вказаного в запиті періоду, 

фактичній зміні умов життя, що диктуються умовами, в яких особа 

знаходиться, фокусуванні на меті вижити, ще не мала явних ознак у 

звичному довоєнному житті, усвідомлення проблем, на які не можна 

вплинути і тих, які є протилежними, дають зону відповідальності, 

контролю, якоюсь мірою є стабілізуючим фактором. Віднайти, усвідомити, 

прийняти своє становище та максимально забезпечити собі виживання і 

спокій – стають першочерговими в умовах існування під час війни. Не 

сприймати кожну подію як очікування найстрашнішого, бо когнітивне 

викривлення завадить психічній схоронності. Фокус має бути направлений 

на те позитивне, що відбувається поруч. Життя не лише одного кольору 

навіть в настільки несприятливих умовах. Не можна зациклюватись на 

минулому і заціпенітись в очікуванні майбутнього, слід жити в моменті, як 

вказано в святому посланні від Матвія 6:34: «Отже, не піклуйтеся про 

завтрашній день, бо завтра саме за себе піклуватиметься. Досить на кожен 

день своїхтурбот» [21]. Та інші методи, що можуть бути корисними в 

певних конкретних випадках.Процес адаптації психіки до життя в умовах 

війни відіграє значну роль у соціальних зв‟язках. 

Українці сьогодні знаходяться у вкрай скрутному становищу, мають 

шукати для себе підтримку, в тому числі надія на справедливість має 

надавати сил. 
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4.3. Нормування трудових прав осіб з інвалідністю: 

перспективи використання в Україні досвіду США 

 

В Україні на конституційному рівні проголошується 

фундаментальна ідея, згідно якої найвищою соціальною цінністю є 

людина, що таким чином є основою для цивілізаційного вибудовування 

держави в рамках прогресивної концепції «Держави рівності». В цьому 

сенсі йдеться про державу, в якій створено та дійсно підтримується 

(шляхом нормотворчої, нормореалізаційної та ін. діяльності) такий рівень 

правопорядку (у всіх сферах суспільного буття), за якого можливе 

існування справедливого суспільстваі держави, сталий розвиток 

суспільства, нетолерантність до невиправданої дискримінації (як до 

негативної, так і до квазі-«позитивної» дискримінації, за допомогою якої 

продукується диктат неомарксистської ідеології, що ускладнює реальну 

об‟єктивацію мети трудового права [5], а також сприяє нестабільності 

буття суспільства й тому – загрожує об‟єктивації соціального захисту, 

адже соціальний захист, будучи цілісно спрямованим на створення 
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необхідних умов для соціально безпечного існування, життя людини і 

громадянина, в комплексі своїх завдань повинен передбачати підтримання 

стабільності в суспільстві) та соціальної безпеки (вона повинна зводитись 

саме до забезпечення в конкретних умовах практичної дійсності існування 

людства, функціонування держави належного рівня соціальної безпеки 

людини і громадянина; незабезпечення належного рівня соціальної 

безпеки працівників заходами соціального захисту нівелює трудоправовий 

(службовий) потенціал працівників, що відповідним чином позначається 

також й на ефективності функціонування підприємства, установи, 

організації, в яких працюють такі працівники).  

При цьому слід виходити із такої юридичної аксіоми: неможливо 

врегульовувати захист того, що не врегульовано, хоча нормативне 

врегулювання вже є певним захистом. Тобто, захист трудових і соціальних 

прав, як умову існування «Держави рівності», можна упорядкувати лише 

тоді, коли й самі права особи в сфері праці та зайнятості (та в соціальній 

сфері загалом) будуть упорядковані належним чином. Вказане є 

закономірним, приймаючи до уваги регулятивну значимість права та 

нормативного акту, а саме: по-перше, право і закон визначають координати 

допустимого та неприпустимого в людській поведінці (важливо врахувати, 

що в разі, коли констатовано панування права в суспільстві, то потреби й 

інтереси суспільства визначаються завжди адекватно та справедливо); по-

друге, право і закон є практичним і загальнообов‟язковим керівництвом, 

котре в дійсності окреслює інтереси та потреби членів суспільства, що 

мають враховуватись особою в процесі планування та здійснення своїх 

діянь.  

Тобто, концепція «Держави рівності» відображає готовність 

суспільства до конструктивного співжиття (взаємодії) на засадах 

взаємоповаги людської гідності, солідарності між собою, що при цьому не 

припускає прояви дискримінації та інших, принижуючих людську гідність, 

діянь. Відтак, у контексті сфери реалізації творчого (креативного) та 

нетворчого трудового потенціалу людини (тобто, в сфері праці та 

зайнятості) розбудова України, як «Держави рівності», передбачає 

створення й підтримання органами публічної служби (їх посадовими 

особами), а також суб‟єктами громадянського суспільства та кожною 

особою загалом (адже «Держава рівності» можлива за наявності не лише 

активного громадянського суспільства, але й високого рівня соціальної 

відповідальності кожного громадянина, що засвідчує зрілість 

демократизму суспільства та держави) особливих умов трудового 

співжиття, за яких будь-яка особа, котра бажає реалізувати власне право на 

працю (як найманий працівник чи самозайнята особа) чи вже є 

працівником (незалежно від психофізіологічного здоров‟я, віку, статі та 

ін.; звісно, коли такі ознаки не є важливими для виконання конкретної 

роботи) матиме реальну змогу реалізувати всі свої суб‟єктивні права у 
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сфері праці та зайнятості, повноцінно задовольняючи при цьому власні 

законні інтереси в цій сфері, що захищаються законодавством про працю.  

Окреслений державницький підхід визначає людиноцентристську 

парадигму розвитку держави й тому основним орієнтиром європеїзаційних 

реформ в нашій державі є саме людина, її життя та здоров‟я. Утім, цей 

фактор повинен осмислюватись в контексті публічних інтересів, 

приймаючи до уваги щонайменше наступну дилему інтересів:  

1) публічні інтереси не можуть бути достатнім виправданням для 

відступу від координат людиноцентристської парадигми розбудови 

України в якості сучасної європейської, соціальної та правової держави. У 

будь-якому випадку людина не може тлумачитись державою в якості 

формальної складової суспільства, а також в якості інструменту 

функціонування держави (адже за таких обставин людина, як найвища 

цінність, перетворюється в instrumentum vocale);  

2) будь-яка людина (не залежно від міри інтеграції в суспільне 

життя) існує в суспільстві, а тому її дії (як добросовісного члена 

суспільства) повинні також корелюватись потребами та інтересами інших 

членів суспільства.Таким чином, людина поза сумнівом є відносно 

вільною в суспільному житті, а «відносність» такої свободи є 

конструктивною (уможливлює гармонійне співжиття суспільної 

сукупності індивідів, для яких властиві власні законні інтереси, що можуть 

конкурувати із законними інтересами інших членів суспільства). При 

цьому конструктивізм «відносності» свободи можна констатувати у тому 

разі, коли обмеження свободи є відображенням справедливо, адекватно 

визначених інтересів і потреб інших членів суспільства, які людина 

повинна враховувати в своєму суспільному прояві (актах). Крім того, слід 

констатувати, що конструктивізм обмеження людської свободи 

суспільного буття людини найбільш повно сприймається самою людиною 

в цивілізаційно зрілому суспільству, в якому практично кожен член 

суспільства характеризується належним рівнем правової усвідомленості 

людини, крізь призму якої особа вже не може діяти безвідповідальним 

(нереспонсибілітивним) чином, а отже – мотивовано уникає 

створеннябудь-яких ризиків для середовища, в якому вона існує. 

Керуючись означеною логікою, доходимо висновку, що ідея набуття 

Україною членства в Європейському Союзі (далі – ЄС), котра стала 

реальністю з 23 червня 2022 р., не може бути виправданням для 

некритичного «копіювання» норм законодавства держав-членів ЄС про 

соціальну безпеку, а також безапеляційного долучення до відповідних 

процесів глобалізації (приймаючи до уваги той факт, що глобалізація та її 

процеси безпосереднім чином стосується питань соціальної безпеки 

держави – людини та громадянина). У зв‟язку із цим наголосимо на 

наступному: некритична «європеїзація» законодавства не 

наближуватимете державу до членства в ЄС, а свідчитиме лише про 

цивілізаційну незрілість публічної влади (на відміну від Українського 
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народу, в якому спостерігається дедалі глибша інтеграція в систему 

європейських цінностей, нетолерантність до традиційних стереотипів про 

соціально вразливих категорій населення). Іншими словами, набуття 

членства в ЄС не може прискорюватись лише тим фактом, що держава-

кандидат у члени Союзу повністю «скопіювала» законодавство (також 

інституційну структуру) Франції чи Німеччини (як відомо, адаптація 

потребується лише в тих межах, в яких це передбачається в директивах 

Європарламенту, Ради, а також уточняється в «завданнях» для держави-

кандидата), а тим, що характеристика цивілізованості держави-кандидата є 

відповідною цивілізаційним стандартам співіснування держав в рамках 

Союзу (при цьому слід мати на увазі, що правове регулювання навіть 

розвинених європейських держав не позбавлене низки концептуальних і 

практичних проблем, які шкодять забезпеченню соціальної безпеки 

працівників [6, с. 90]). З огляду на це, прискорення євроінтеграції криється 

не стільки в європеїзації національного законодавства (більш того, не всі 

держави-члени ЄС характеризуються дисциплінованістю в гармонізації 

національного законодавства з правом ЄС, часто дотримуючись ригідної 

перифералізації [див., напр.: 1, с. 101-117; 17; 56]; також вченими [див., 

напр.: 35; 36] звертається увага й на невиправдану обтяжливість 

європеїзації держав-членів ЄС), скільки в тому, що Україна буде 

спроможною створити правопорядок, за якого людина буде дійсно вищою 

соціальною цінністю [6, с. 91].  

В окресленому аспекті й набуває надзвичайної актуальності потреба 

вдосконалення норм законодавства про соціальну безпеку, адже ці норми 

законодавства створюють режим комплексної безпеки вищої соціальної 

цінності. При цьому в процесі вдосконалення законодавства про соціальну 

безпеку слід виходити з наступних орієнтирів:  

1) усталених традицій і новацій правового регулювання реалізації 

державою соціальної функції (також в частині делегування такої функції 

суб‟єктам невладних повноважень, зокрема, роботодавцям, профспілкам, 

суб‟єктам громадянського суспільства), а також фактичного ефекту 

реалізації таких норм законодавства (враховуються переваги, недоліки 

нормотворчих підходів, інституційного, матеріального, інформаційного та 

ін. забезпечення реалізації цих норм). При цьому слід мати на увазі те, що 

з відновленням незалежності й вже на етапі формування пострадянського 

законодавства про працю (з 1991 по 2004 рр.) «український законодавець, 

відмовившись від ідеї експлуатації працівника й не допускаючи 

можливостей для зловживань працівника у площині інтересів (у 

виробничій сфері) роботодавця, певною мірою унормував 

взаємовідносини суб‟єктів під час виникнення зазначених правовідносин, 

обмеживши їх свободу» [3, с. 86];  

2) формальної мети права (впливати на поведінку всіх суб‟єктів 

(учасників) суспільних відносин (акторів), що мають правове значення, за 

допомогою засад і нормативних приписів, які стосуються дій, 
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бездіяльності, а також різних аспектів прийняття такими суб‟єктами 

рішень), мети трудового права [5], його антикорупційної [7] та 

гуманізаційної [9] природи, а також мети забезпечення соціальної безпеки 

(планування, створення та контролювання суб‟єктами забезпечення 

соціальної безпеки належних умов соціально безпечного існування 

суб‟єкта (людини, групи людей, суспільства в цілому), на якого 

спрямовані превентивні, захисні, відновлювальні заходи соціального 

захисту у відповідній сфері соціальної життєдіяльності такого суб‟єкта), 

крізь призму якої слід оцінювати переваги та недоліки правового 

регулювання забезпечення соціальної безпеки в Україні, в державах-

членах ЄС та в ін. соціальних державах світу. У зв‟язку із цим, вбачається 

потреба у розробленні та затвердженні урядовою постановою Концепції 

забезпечення соціальної безпеки населення «Держава рівності – 2030», в 

якій серед іншого повинна міститись «дорожня карта» поступової 

оптимізації режиму соціальної безпеки, як однієї з фундаментальних умов 

розбудови України в якості сучасної європейської соціальної 

держави [6, с. 91]. 

У контексті викладеного зазначимо, що в межах цього підрозділу 

відповідної колективної монографії нами буде з‟ясовано особливості 

правового регулювання трудових відносин в Сполучених Штатах Америки 

(далі – США) за участю осіб з інвалідністю, а також перспективи 

використання такого досвіду в Україні. Додатково актуальним порушене 

питання постає з урахуванням того, що по сьогодні українськимивченими 

ще не досліджувались особливості правового регулювання реалізації 

трудових прав осіб з інвалідністю в США. При цьому слід зауважити, що 

вплив держави на рівень соціальної безпеки осіб з інвалідністю в Україні 

вже досліджувався багатьма українськими юристами-трудовиками, серед 

яких: Л. П. Амелічева, О. В. Віжунов, О. В. Епель, В. О. Журавель, 

Т. А. Занфірова, М.І. Іншин, В. Г. Костенко, В. Л. Костюк, 

О. Є. Костюченко, Н. П. Коробенко, Л. В. Котова, А. М. Куца, 

О. Й. Лесько, Л. Ю. Малюга, В. П. Мельник, К. Ю. Мельник, 

Р. О. Павлюков, С. В. Пасічніченко, О. І. Процевський, І. С. Сахарук, 

Я. В. Сімутіна, Д. І. Сіроха, В. С. Тарасенко, Н. М. Хуторян, М. В. Чічкань, 

І. М. Шопіна, Л. П. Шумна, О. М. Ярошенко та інші науковці. Поряд із 

тим, зазначимо, що зарубіжні вчені вже присвятили низку наукових праць, 

в яких досліджувались особливості правового регулювання реалізації прав 

осіб з інвалідністю у сфері праці та зайнятості, серед яких Дж. І. Адамс, 

А. Альдусарі, М. Белл, М. Л. Болдуін, Дж. Ді Федеріко, Дж. Мішра, 

М. Отто, Дж. Г. Риммер та інші науковці. Наукові напрацювання цих та 

інших вчених вказують на можливість формування актуальної наукової 

думки щодо особливостей правового регулювання реалізації прав осіб з 

інвалідністю у сфері праці та зайнятості в США. Зазначена мета може бути 

досягнута шляхом виконання таких завдань:  



177 
 

1) з‟ясувати особливості нормативно-правового забезпечення 

реалізації прав осіб з інвалідністю в сферіпраці та зайнятості у США 

розглядуваних зарубіжних державах;  

2) окреслити коло суб‟єктів, які відповідають за реалізацію 

нормативно-правових актів, якими встановлюється режим реалізації прав у 

сфері праці та зайнятості;  

3) сформувати пропозиції щодо можливостей використання в 

Україні зарубіжного досвіду правового регулювання реалізації прав осіб з 

інвалідністю у сфері праці та зайнятості.  

Виконуючи поставлені дослідницькі завдання зауважимо, що 

проблематика реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері праці та 

зайнятості є надзвичайно актуальною для США, адже в цій державі за 

статистичними даними 2015 р. налічувалося близько 40 млн американців з 

інвалідністю, що становить 12,6% цивільного населення, а ця категорія 

населення, так само, як і роками раніше, значно відстає від осіб без 

інвалідності з позиції їх міри зайнятості та рівня заробітку. Зокрема, в 

2014 р. тогочасною директоркою Відділу з адміністрування програм 

відповідності нормам і правилам для підрядників федерального уряду 

(Office of Federal Contract Compliance Programs) Департаменту праці США 

(U. S. Department of Labor’s) П. А. Шиу (Patricia A. Shiu) констатувалось, 

що протягом останніх років Департамент доводив і законодавцю, і 

роботодавцям те, що в США існує дуже серйозна проблема: «закони, 

спрямовані на забезпечення рівних можливостей для працівників з 

обмеженими можливостями, не працюють; нація, в якій 4 з 5 працівників з 

інвалідністю настільки занепокоєні перспективами працевлаштування, що 

відмовилися навіть від пошуків, перебуває у кризовому стані» [48]. Так, у 

2019 р. рівень зайнятості серед осіб з інвалідністю становив лише 39% 

порівняно з майже 79% серед осіб без інвалідності, а рівень безробіття 

серед осіб з інвалідністю та без інвалідності збільшився з 2019 по 2020 р. 

до 12,6% і 7,9% відповідно, що також обумовлено впливом пандемії 

коронавірусної хвороби COVID-19 [42, с. 1]. Зокрема, в 2020 р., за даними 

Бюро статистики праці (U.S. Bureau of Labor Statistics), відсоток 

працевлаштованих американців з інвалідністю впав до 17,9% (з 19,3% у 

2019 р.) [43]. Вказане є проблематичним з огляду на той факт, що 

«працівники з обмеженими можливостями з більшою ймовірністю 

працюватимуть у таких сферах, як обслуговування, виробництво та 

транспорт, на які пандемія значно вплинула» [50]. При цьому слід 

зазначити, що в США вже декілька десятирічь здійснюється політика щодо 

забезпечення повної та продуктивної зайнятості, яка передбачає 

розширення можливостей осіб з інвалідністю у сфері праці та 

зайнятості [див., напр.: 18; 51], які можуть бути в перспективі застосовані 

також в Україні, враховуючи переваги та недоліки відповідного досвіду.  

Комплексно аналізуючи чинне законодавство США, яке стосується 

правового статусу осіб з інвалідністю, доходимо висновку, що ще в 2009 р. 
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Президент США Б. Обама (Barack H. Obama II) від імені США підписав 

Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю 2006 р., однак, у 2012 р. 

Сенат США відмовився ратифікувати цей конвенційний акт (по суті, 

вказане є послідовною політикою США щодо визнання обов‟язковості 

міжнародно-правових договорів, які збільшують матеріально-

організаційний та ін. тягар федерального Уряду в сфері забезпечення прав 

людини). Попри це, слід констатувати, що в США на сьогодні розроблена 

та діє відносно ефективна нормативна основа для забезпечення реалізації 

особами з інвалідністю їх прав, зокрема, в сфері праці та зайнятості. Серед 

таких нормативно-правових актів особливу увагу слід приділити таким їх 

групам:  

1. Законодавчі акти, що стосуються правового статусу осіб з 

інвалідністю в США, а саме:  

1) Федеральний Закон «Про американців з обмеженими 

можливостями» від 26 липня 1990 р. [13] (далі – ФЗ США 1990 р.), що є 

законодавчим актом в США, який:  

(а) регламентує правовий статус осіб з інвалідністю (працівників і 

тих, які шукають роботу);  

(б) покладає на профспілки, агентства з працевлаштування та на 

роботодавців з приватного та публічного сектору (в яких найнято 15 та 

більше працівників, хоча заборона дискримінації поширюється на 

роботодавців незалежно від кількості найнятих ними працівників; ці 

вимоги також поширюються на роботодавців, які є релігійними 

організаціями) обов‟язки відносно осіб з інвалідністю у сфері праці та 

зайнятості;  

(в) спрямований на те, щоби зробити американське суспільство 

більш доступним для людей з інвалідністю, а тому надає цим особам такий 

же рівень захисту від дискримінації, що і ФЗ «Про громадянські права» 

1964 р., забороняючи надання будь-яких привілей за ознакою відсутності в 

особи інвалідності (однак, як зазначають вчені [див., напр.: 11; 38, с. 2], 

цей законодавчий акт не спроможний в повній мірі забезпечити соціально-

економічне благополуччя осіб з інвалідністю). При цьому, слід мати на 

увазі, що зазначений законодавчий акт захищає не всіх осіб з інвалідністю, 

а лише кваліфікованих осіб, які є особами з інвалідністю. У зв‟язку із цим, 

особи з інвалідністю, котрі не можуть реалізувати право на працю в 

результаті відмови їм в працевлаштуванні, не можуть посилатись на 

дискримінацію на підставі їх інвалідності, коли відмова в 

працевлаштуванні була заснована на фактах недостатності 

кваліфікованості кандидата на вакантну посаду. Тобто, у відповідності до 

ФЗ США 1990 р. особа з інвалідністю є захищеною від дискримінації при 

наймі на роботу, коли така особа має достатню кваліфікацію, що означає, 

що він або вона відповідає всім вимогам для виконання відповідної 

роботи, а так само – має можливість виконувати свої основні функції з 

розумними пристосуваннями або ж без нього.  
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Особливості правового статусу осіб з інвалідністю в сфері 

зайнятості врегульовуються главою І підрозділу І розділу 12101 

(в кодифікованому вигляді), основу якої складає концепція розумного 

пристосування (Reasonable Accommodations), яким законодавець розуміє 

будь-яку зміну робочого середовища (також способу виконання роботи), 

яка дозволяє людині з обмеженими можливостями подати заяву на роботу, 

а також виконати її. Крім того, розглядуваний законодавчий акт обмежує 

обсяг питань, які можуть бути поставлені особі під час її інтерв‟ювання під 

час набору кадрів, а також обмежує можливості роботодавця щодо 

прохання пройти медичний огляд або розповісти про наявність 

інвалідності. У той же час, роботодавець може запитати в особи, яка бажає 

реалізувати право на працю, про те, чи спроможна ця особа виконувати 

відповідну роботу в належній мірі та яким саме чином вона буде її 

виконувати (тобто, за наявності розумного пристосування чи без нього).  

Також важливо звернути увагу на те, що норми ФЗ США 1990 р. 

передбачають можливості захисту права на реалізацію прав у сфері праці 

та зайнятості. Особи з інвалідністю, котрі вважають, що вони були 

позбавлені можливості реалізувати права у вказаній сфері з підстав їх 

інвалідності, можуть подати скарги до Комісії США з рівних можливостей 

у сфері зайнятості (U. S Equal Employment Opportunity Commission; далі – 

EEOC) протягом 180 днів з дня, коли особу було дискриміновано (скарги 

можуть бути подані в будь-яке місцеве відділення EEOC), або ж протягом 

300 днів, якщо поданню скарги передувало звернення за захистом в 

уповноважене державне або місцеве агентство з питань справедливої 

зайнятості (Fair Employment Practices Agencies), передбачене 

законодавством відповідного штату. Що ж стосується звернення із 

позовом до федерального суду, то в контексті цього Закону особа з 

інвалідністю набуває відповідне право тільки після того, як вони 

отримають лист з «правом на пред‟явлення позову» (right-to-sue) від 

EEOC. 

2) ФЗ «Про реабілітацію осіб з інвалідністю» від 26 вересня 

1973 р. [52] (далі – ФЗ США 1973 р.), котрий є основним законодавчим 

актом в США, що регламентує процедури щодо реабілітації осіб з 

інвалідністю та забезпечення їх можливостей в реалізації прав у праці та 

зайнятості. У контексті, що нами розглядається, особливого значення 

мають:  

(а) розділ 501 Закону, який застосовується до всіх федеральних 

органів публічної служби США – «федеральним роботодавцям» та: 

забороняє дискримінацію шукачів відкритих вакансій, а також вже 

найнятих працівників за ознакою інвалідності; вимагає, щоби федеральні 

органи публічної влади вживали активні чи позитивні дії для задоволення 

реалізації права на працю осіб з інвалідністю, уникаючи порушення їх 

прав у сфері праці та зайнятості; вимагає, щоби федеральні роботодавці 
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пропонували усім працівникам добровільно ідентифікувати себе в якості 

особи з інвалідністю;  

(б) розділ 503 Закону застосовується до федеральних підрядників і 

субпідрядників, вимагаючи від них те, щоб вони приймали позитивні 

заходи по найму людей з обмеженими можливостями, що контролюється 

Відділом з адміністрування програм відповідності нормам і правилам для 

підрядників федерального уряду;  

(в) розділ 504 Закону, в якому зазначається, що «жодна 

кваліфікована особа з інвалідністю в США не може бути виключена, 

позбавлена пільг або ж піддана дискримінації в рамках» [52] будь-якою 

програмою або ж діяльністю, котра реалізується на підставі федеральної 

фінансової допомоги, або здійснюється будь-яким органом виконавчої 

влади чи Поштовою службою США (U. S. Postal Service) [52]. Це означає, 

що федеральна фінансова допомога повинна надаватись лише соціально 

відповідальним суб‟єктам і під соціально відповідальні програми, що в 

практичній дійсності відображається в широкому залучені до цих процесів 

осіб з інвалідністю та наданні їм можливостей безбар‟єрно реалізовувати 

права у сфері праці та зайнятості;  

(г) розділ 508 Закону стосується інформаційних та комунікаційних 

технологій, вимагаючи того, щоби вказані технології федеральних 

агентств були доступними для осіб з інвалідністю, зокрема, тих з них, хто 

бажає реалізувати право на працю.  

2. Розпорядження Президента США, які стосуються справедливої 

зайнятості:  

1) розпорядження Президента США «Про рівні можливості 

працевлаштування у Федеральному Уряді» від 8 вересня 1969 р. № 11478, 

в ст. 1 якого зазначається, що «політика Уряду США в сфері зайнятості 

полягає у наданні рівних можливостей в сфері зайнятості на федеральному 

рівні для всіх осіб, забороні дискримінації при прийомі на роботу за 

ознакою раси, кольору шкіри, релігії, статі або національного походження 

та сприяння повній реалізації рівних можливостей працевлаштування за 

допомогою постійної позитивної програми в кожному виконавчому 

департаменті та агентстві. Ця політика рівних можливостей застосовується 

та повинна бути невід‟ємною частиною кожного аспекту кадрової 

політики і практики при прийомі на роботу, професійного розвитку, 

просуванні по службі та поводженні з цивільними службовцями 

федерального уряду» [27]. При цьому, хоча особи з інвалідністю прямо не 

згадуються у наведеному в Розпорядженні Президента США переліку 

категорій осіб, які не можуть бути дискриміновані в реалізації права на 

працю та в реалізації інших прав у сфері праці та зайнятості, на практиці 

відповідні норми розуміються в якості таких, що поширюються також і на 

осіб з інвалідністю;  

2) розпорядження Президента США «Про заборону дискримінацію 

під час прийому на роботу на федеральному рівні на основі генетичної 
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інформації» від 8 лютого 2000 р. № 13145 [54], який був прийнятий 

Президентом Б. Клінтоном (William J. Clinton) для того, щоби особи, які 

бажають реалізувати право на доступ до публічної служби федерального 

рівня чи вже реалізують право на працю в федеральному органі влади, 

«оцінювалися за їх поточної здатності виконувати роботу, яку вони 

шукають або виконують на посаді, яку вже займають, а не з огляду на те, 

що у них може коли-небудь розвинутися захворювання чи хворобливий 

стан» або ж наявна інвалідність [55];  

3) розпорядження Президента США «Про збільшення на 

федеральному рівні зайнятості осіб з інвалідністю» від 26 липня 2010 р. 

№ 13548. У цьому документі Президент Б. Обама констатував, що 

«близько 54 млн американців живуть з інвалідністю, а тому федеральний 

уряд серйозно зацікавлений у скороченні дискримінації щодо американців, 

які живуть з обмеженими можливостями, в усуненні стигми, пов‟язаної з 

інвалідністю, і в заохоченні американців з інвалідністю шукати роботу у 

федеральній робочій силі (the Federal workforce)» [34]. При цьому в 

Розпорядженні № 13548 наголошується на тому, що «в американців з 

інвалідністю рівень зайнятості набагато нижчий, аніж у американців без 

інвалідності, і вони недостатньо представлені у федеральній робочій 

силі» [34], що є проблемою, на вирішення якої було прийнято це 

Розпорядження, адже попередні розпорядження з цього питання є 

недостатньо ефективними (зокрема, йдеться про Розпорядження № 13163). 

Зокрема, в цьому документі покладаються обов‟язки щодо: розробки 

модельних стратегій прийому на роботу та найму для агентств, які 

прагнуть збільшити зайнятість людей з обмеженими можливостями, а 

також розробити обов‟язкові програми навчання як для кадрового 

персоналу, так і для менеджерів з найму з питань працевлаштування осіб з 

обмеженими можливостями; розробки спеціального плану для агентств з 

максимізації можливостей працевлаштування для осіб з інвалідністю 

(такий план повинен відповідно до Закону включати цільові показники 

ефективності та кількісні цілі для працевлаштування осіб з інвалідністю та 

підціли для працевлаштування осіб з певними видами інвалідності) [34];  

4) розпорядження Президента США «Різноманітність, рівність, 

інклюзивність та доступність федеральної робочої сили» від 25 червня 

2021 р. № 14035 [19]. Зазначений нормативно-правовий акт був прийнятий 

теперішнім Президентом США Дж. Байденом (Joseph R. Biden, Jr.) для 

того, щоби зробити Федеральний Уряд показовою моделлю 

«різноманітності, справедливості, інклюзивності та доступності, де до всіх 

працівників ставляться з гідністю та повагою», зокрема, і до осіб з 

інвалідністю. У цьому сенсі відповідне Розпорядження є логічним 

продовженням Розпорядження Президента США від 26 липня 2010 р. 

№ 13548 [34]. Зокрема, в ст. 10 розглядуваного акту зазначається, що 

згідно Розпорядження № 13548 Федеральний Уряд повинен стати зразком 

для працевлаштування осіб з обмеженими можливостями, зокрема, 
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приймаючи до уваги той факт, що «робоча сила, до складу якої входять 

особи з інвалідністю, є більш сильною та ефективною робочою 

силою» [19]. У зв‟язку із цим, агентства повинні забезпечувати 

рівноправне, доступне та інклюзивне середовище для працівників з 

інвалідністю, а тому Розпорядженням № 14035 вимагається, щоби 

федеральні службовці з інвалідністю та особи з інвалідністю, які бажають 

реалізувати право на працю на федеральному рівні, «могли оцінюватися по 

достоїнству, мали доступ до інформаційних технологій і, за необхідності, 

мали доступні розумні пристосування, котрі дозволять кваліфікованим 

особам з інвалідністю виконувати основні функції, пов‟язані з їх посадами, 

і отримувати можливості до просування по службі» [19]. Для цього 

Президент Дж. Байден покладає на зобов‟язаних суб‟єктів влади 

обов‟язки: підтримувати зусилля федерального уряду щодо надання 

особам з інвалідністю рівних можливостей працевлаштування та приймати 

позитивні заходи в рамках федерального уряду для забезпечення того, щоб 

агентства повністю дотримувалися застосовних з цих питань законодавчих 

актів, зокрема розділи 501, 504 и 508 ФЗ США 1973 р.; оцінити поточну 

практику найму осіб з інвалідністю у федеральному уряді, а також оцінити 

можливості підвищення справедливості в можливостях працевлаштування 

та фінансової безпеки для працівників з інвалідністю за допомогою різних 

практик чи настанов; забезпечити умови, за яких:  

(а) шукачі роботи та працівники з інвалідністю мають вільний 

доступ до інформації, завдяки якій вони спроможні: розуміти власні права 

щодо самоідентифікації в якості особи з обмеженими можливостями; 

розуміти можливості реалізації своїх прав у сфері праці та зайнятості, 

зокрема, запитувати розумне пристосування, а також послуги з отримання 

допомоги на робочому місці та доступних інформаційних і комунікаційних 

технологій;  

(б) всі інформаційні та комунікаційні технології й продукти, 

розроблені, закуплені чи такі, що обслуговуються або ж використовуються 

федеральними агентствами, є доступними і можуть використовуватися 

працівниками з інвалідністю відповідно до всіх стандартів і технічних 

вимог ФЗ США 1973 р.;  

(в) своєчасними та ефективними є процес і процедури: отримання 

відповіді на запити про розумне пристосування; оскарження відмови в 

проханні про розумне пристосування;  

(г) всі федеральні офісні будівлі є доступними для осіб з 

інвалідністю (тобто, вони відповідають стандартам доступності, що 

передбачені зокрема в нормах ФЗ «Про архітектурні бар‟єри» 1968 р. [14]), 

а робочі місця такими, що можуть бути адаптованими під особливі 

потреби працівників з інвалідністю;  

(ґ) забезпечене максимально можливо доступне фізичне середовище 

на робочих місцях, яка зменшує потребу в розумних пристосуваннях;  
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(ж) здійснюється Програма найму робочої сили (Workforce 

Recruitment Program), яка поширює свою дію на студентів коледжів і 

недавніх випускників з обмеженими можливостями [19]. 

У контексті останніх розпоряджень Президента США (головним 

чином, Розпорядження № 14035) можемо помітити, що нормотворча 

діяльність у сфері забезпечення соціальної безпеки працівників з 

інвалідністю за рахунок нормування трудових прав такого кола 

працездатних осіб:  

(1) спрямована на посилення гарантій осіб з інвалідністю в сфері 

праці та зайнятості (результатом чого є посилення соціальної безпеки такої 

верстви населення), що закономірно, адже поняття «гарантії» 

застосовується практично у всіх сферах людського буття, хоча найбільш 

широко застосовується у сфері права. У загальноправовому сенсі 

гарантіїрозуміються в якості специфічного інструменту, який 

використовують суб‟єкти права у випадках, колисторони суспільних 

відносин не здатні без відповідних гарантій нормалізувати суспільну 

взаємодію між собою (ця їх взаємодія (або ж продукт взаємодії) 

нестабільна в процедурному аспекті або ж у фактичних результатах 

взаємодії); існують реальні чи потенційні ризики для однієї або ж двох (і 

більше) сторін суспільної взаємодії, що в рамках цієї взаємодії або ж в 

результаті такої може бути завдано шкоди їх правам, свободам, законним 

інтересам і потребам. Відтак, гарантії набувають надзвичайно важливого 

значення стосовно осіб, що потребують належної міри впевненостіта 

прогнозованості майбутнього (ці характеристики майбутнього слід 

тлумачити з урахуванням нашоїТеорії конструктивізму права [3], а також 

Теорії Герта Гофстеде (Geert Hofstede) щодо толерантності до 

невизначеності) в настанні тих чи інших юридичних наслідків (саме 

такими особами є особи з інвалідністю, котрий перебувають у соціально 

вразливому стані, усвідомлюючи який недобросовісні роботодавці можуть 

експлуатувати працівників з інвалідністю, поводитись з ними, ігноруючи 

їх людську гідність тощо);  

(2) починає поступово розмежовувати заходи стимулювання та 

мотивування, а також врівноважувати позитивний (заходи заохочення) і 

негативний (заходи юридичної відповідальності) нормативно-правовий 

вплив на суб‟єктів правовідносин, які стосуються соціальної безпеки 

уразливих категорій населення у сфері праці та зайнятості. Вказане є 

суттєвим цивілізаційним зрушенням, можливим в достатньо демократично 

зрілому суспільстві з належним рівнем правової культури, а також 

чинником побудови такого цивілізованого суспільства. Це обумовлено тим 

фактом, що:  

(а) первісним елементом повноцінного функціонування будь-якого 

суспільства завжди був соціальний акт у вигляді дії або ж бездіяльності, 

який зазвичай: здійснюється членом суспільства безпосередньо чи за 

допомогою іншої особи (осіб); одноосібно або ж членами суспільства 
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колективним чином. Відповідний соціальний акт безпосереднім чином 

виражається в конкретній формі поведінки однієї особи щодо іншої особи 

або ж щодо групи осіб (також – відносно суспільства в цілому);  

(б) законодавча заборона дискримінації працездатних осіб за 

ознакою інвалідності (власне, як і порушення інших трудових прав, 

суміжних їм прав осіб з інвалідністю, а також інших вразливих верств 

населення), що посилюється негативними впливом на порушника 

правопорядку (застосування заходів юридичної відповідальності до 

роботодавця, інших працівників, які порушували трудові та суміжні права 

працівника, який перебуває в соціально вразливому становищі) обумовлює 

формалізм правопорядку. За таких умов «правопорядок» існує доти, доки 

інститути запобігання та протидії порушення відповідних прав будуть 

характеризуватись спроможністю ефективно контролювати відповідне 

коло суб‟єктів. Утім, це стан певної недосяжної ідилії, враховуючи 

природу людини (схильність до девіації, віктимності, вагомість 

стереотипів і упереджень в світогляді людини, а особливо з ригідною 

психікою), латентність множини порушень трудових прав соціально 

вразливих верств населення. Іншими словами, означенийформалізм 

правопорядку – це квазіаксіологічний вульгаризм, адже є імітацією 

панування права, ілюзією цивілізованості суспільства, що шкодить дійсній 

еволюції суспільства (визнання неідеальності природи людини, 

комплексне усвідомлення проблем суспільства – це основа для вироблення 

дійсно ефективних правових механізм утвердження правопорядку в 

конкретному суспільстві). Отже, орієнтування в нормотворчій діяльності 

(щонайперше, продукуючи норми-заборони) на формування зовнішньої 

поведінки роботодавців (суттєво не впливаючи при цьому на їх внутрішні 

установки і думки), посадових осіб на підприємстві, в установі та 

організації, інших працівників – це марнування потенціалу права та 

нормотворчої діяльності. Безсумнівно, вагомим пріоритетом посилення 

соціальної безпеки працездатних осіб з інвалідністю (через упорядкування 

трудових прав і забезпечення реальності реалізації цих суб‟єктивних прав) 

постає сприяння цілісній реалізації такої ідеї в практичній дійсності. Утім, 

як нами зазначалось, в цьому сенсі слід розрізняти мотивування і 

стимулювання, а також збалансовувати позитивні й негативні заходи 

впливу. В інакшому випадку правопорядок буде створюватись шляхом 

створення т. зв. «потьомкінських сіл», що є основою для формування та 

ефективного існування іншого порядку – влади корупції та системного 

корумповання суспільства.  

Узагальнюючи окреслене концептуальне застереження, засноване 

на аналізі чинного законодавства США, наголосимо наступне: в дійсності 

жодні законодавчі заборони та ризики зазнати негативних наслідків 

юридичної відповідальності (навіть кримінально-правової 

відповідальності) не спроможні забезпечити реального просування 

засадничих ідей, в істинність, доцільність й виправданість (особливо 
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тоді, коли реалізація принципу, стандарту потребує витрат ресурсів) 

яких не вірить саме суспільство (недовіра демонструється діяннями 

членів суспільства, вираженими в активній чи пасивній поведінці щодо 

виконання приписів законодавства, а також у формалізмі виконання 

вимог законодавства), а тим більше – держава в особі її органів публічної 

влади та їх посадових осіб (відповідна недовіра прослідковується так 

само у формалізмі нормотворення та нормореалізації, а також у 

фрагментарності організації та реалізації комплексу заходів із 

просування відповідної засадничої ідеї).  

Також слід звернути увагу й на те, що для ефективного виконання 

вимог вказаних та інших нормативно-правових актів з питань 

справедливої зайнятості осіб з інвалідністю, прав цієї категорії осіб у сфері 

праці та зайнятості в США створені й діють відповідні суб‟єкти владних 

повноважень, зокрема:  

1. Органи в структурі Департаменту праці США:  

1) Управління політики зайнятості осіб з інвалідністю (Office of 

Disability Employment Policy; далі – ODEP), щоє федеральним органом 

публічної влади, який не має повноважень забезпечувати виконання вимог 

ФЗ США 1990 р., однак:  

(а) створює актуальні рекомендації із забезпечення виконання цього 

Закону та ФЗ США 1973 р.;  

(б) надає технічну допомогу за основними вимогами зазначених 

законів, включаючи зобов‟язання роботодавців щодо надання розумних 

пристосувань для кваліфікованих фахівців. шукачів вакансій та для 

працівників з обмеженими можливостями. З цією 

метоюODEPвикористовує Мережу допомоги роботодавцям та ресурсів з 

питань інтеграції осіб з інвалідністю (Employer Assistance and Resource 

Network on Disability Inclusion), що є центром технічної допомоги 

вказаного Управління, в якій розміщуються різного типу рекомендації, що 

використовують роботодавці в процесі найму осіб з інвалідністю та 

керування процесом перебігу трудових правовідносин за участю 

працівників з інвалідністю.  

Слід констатувати, що в Україні не створено аналогічного органу 

публічної влади, що є питанням, котре потребує вирішення в 

короткостроковій перспективі шляхом створення (за прикладом ODEP) 

Національногоагентства запобігання порушення прав осіб з інвалідністю, 

яке буде:  

(а) здійснювати контроль за дотриманням вимог соціальної безпеки 

осіб з інвалідністю у сфері праці та зайнятості (зокрема, взаємодіючи з 

уповноваженими в справах осіб з інвалідністю на відповідних 

підприємствах, в установах, організаціях). У цьому контексті Нацагенство 

повинно звертати особливу увагу на те, чи забезпечив роботодавець осіб з 

інвалідністю гідними умовами праці, приймаючи до уваги наступне: по-

перше, роботодавець повинен забезпечити працівника гідними умовами 
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праці, які є безпечними не лише з технічних, екологічних та ін. подібних 

їм умов, але й також безпечними в контексті виконання вимог 

законодавства (тобто, роботодавець не повинен створювати умов праці, за 

яких працівник муситиме виконувати трудові обов‟язки, порушуючи 

правопорядок; особливо це стосується такої вразливої категорії населення, 

як працездатні особи з інвалідністю, які з метою реалізації права на працю 

(в умовах нетолерантного осмислення трудового потенціалу таких осіб на 

ринку праці) можуть погоджуватись на виконання сумнівної чи 

протиправної роботи); по-друге, те, що загальна концепція гідної праці 

повинна комплексно переосмислюватись крізь призму особливих 

психофізіологічних потреб особи з інвалідністю, а саме – враховувати (на 

додаток до загального) спеціальний, особливийта індивідуальний правові 

статуси особи з інвалідністю в сфері праці та зайнятості. В контексті 

загального трудоправового статусу особи з інвалідністю слід виходити із 

того, що працівник з інвалідністютак само, як і будь-який інший 

працівник, має право на базовий захист своєї соціальної безпеки в силу 

того, що такий працівник є людиною (у цьому сенсі взагалі не має 

значення якої статі є така особа, яку посаду вона займає тощо). Що ж 

стосується спеціального правового статусу, то він характеризує родову 

групу осіб або ж коло осіб, на яких поширено дію певної галузі права (в 

питанні, що розглядається, – галузі трудового, адміністративного та 

соціального права, а саме в частині положень, які стосуються прав, 

обов‟язків, гарантій осіб з інвалідністю). Натомість особливий правовий 

статус характеризує підгрупу родової групи осіб або ж коло осіб, на яких 

поширює дію певні спеціальні норми певної галузі права. Індивідуальний 

же правовий статус – це правовий статус конкретної особи, який може 

охоплювати комбінацію різних складових вище вказаних правових 

статусів;  

(б) створення інформаційно-ресурсний резерв для надання технічної 

допомоги суб‟єктам трудових відносин, які взаємодіють чи можуть 

взаємодіяти із особами з інвалідністю у сфері праці та зайнятості. 

Наприклад, пропоноване нами Нацагенство може адаптувати значний 

обсяг вже вироблених в СШАефективних стандартів у сфері праці та 

зайнятості, пов‟язаних із: процесом найму осіб з інвалідністю 

(рекомендації щодо використання ефективних стратегій пошуку для найму 

осіб з інвалідністю [15], систематизована позитивна практика найму осіб з 

інвалідністю [41; 46], настанови щодо опису вакансій та оголошень про 

відкриті вакансії [26], про інтерв‟ювання осіб з інвалідністю в процесі 

найму працівників [49], планування інклюзивного найму та адаптації 

робочих місць [44] тощо); керуванням роботодавцем (уповноваженим ним 

суб‟єктом) процесом перебігу трудових відносин за участю осіб з 

інвалідністю (стратегії створення інклюзивних робочих місць [16; 28], 

настанови щодо наставництва на робочому місці [40; 53], позитивна 

практика забезпечення гармонійної стабільності трудових 
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відносин [12; 33; 47], рекомендації щодо відслідковування прогресу 

роботодавця в наданні можливостей особам з інвалідністю в сфері праці 

та зайнятості [39], рекомендації стосовно інклюзивного просування по 

службі та професійного розвитку осіб з інвалідністю [32], настанови 

щодо формування здорового психологічного клімату на робочому 

місці [45] тощо). Додатково, слід звернути увагу на значний обсяг 

інформації, який розроблений EEOC у сфері зайнятості та розміщений в 

Мережі пристосування робочих місць (Job Accommodation Network). У 

цій Мережі містятьсяосновні рекомендації Комісії щодо пристосування 

робочих місць відповідно до тих чи інших об‟єктивних потреб 

працівників, які є особами з інвалідністю, а саме щодо осіб, які мають 

тривожні [23], біполярні розлади [24], хворіють, приміром, хворобами 

Аддісона [20], Альцгеймера [21], Лу Геріга [22], а також інші 

рекомендації, що можуть бути адаптовані пропонованою нами 

Нацкомісією;  

(в) отримання, дослідження та розгляд скарг (як 

індивідуального,так і колективного характеру)осіб з інвалідністю, які 

набули статусу працівника чи намагались реалізувати право на працю, а 

також профспілок (щодо дій чи бездіяльності роботодавця, профспілки, 

органу публічної служби та ін.). За приклад може бути взята логіка 

заявного (також самоініціативного) розгляду актів дискримінації за 

ознакою інвалідності працівників, у відповідності до якої діє EEOC та її 

територіальні відділення, інші уповноважені суб‟єкти захисту прав осіб з 

інвалідністю на рівні штату. Важливим в такій діяльності може бути й те, 

що за результатами розгляду скарги (заяви, акту) та справи про 

дискримінацію по суті пропоноване нами Національне агентство 

запобігання порушення прав осіб з інвалідністюможе прийняти 

юридично значиме рішення, в якому буде визначено розмір компенсації 

за блокування можливостей особи з інвалідністю у сфері праці та 

зобов‟язання роботодавця (іншого належного відповідача) вчинити 

відповідні дії (утриматись від вчинення дій), що сприятиме реалізації 

прав осіб з інвалідністю у сфері праці та зайнятості (позитивність для 

реалізації прав осіб з інвалідністю такої діяльності органу публічної 

влади засвідчує відповідний актуальний досвід EEOC [див., напр.: 25; 29; 

37; 57]);  

2) Відділ з адміністрування програм відповідності нормам і 

правилам для підрядників федерального уряду (Office of Federal Contract 

Compliance Programs; далі – OFCCP), котрий забезпечує виконання 

вимог ФЗ США 1990 р. (також законодавства про рівні можливості 

загалом)в частині недискримінації у сфері праці та зайнятості, а також 

несе відповідальність за те, щоб роботодавці, котрі перебувають в 

економічних відносинах з федеральним урядом (головним чином, 

фінансуються за рахунок федеральних коштів), дотримувалися законів і 

постанов, що вимагають недискримінації у сфері праці та зайнятості. 
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Відповідна діяльність OFCCP заснована на принципі, згідно з яким 

можливості працевлаштування, створювані за рахунок федеральних 

коштів, повинні цілком бути доступними для всіх американців на рівній 

та справедливій основі, зокрема, й для кваліфікованих американців з 

інвалідністю;  

3) Центр захисту громадянських свобод (American Civil Liberties 

Union), який несе відповідальність за забезпечення дотримання вимог 

розділу II ФЗ США 1990 р. відносно працівників приватного та 

публічного секторів.  

2. Комісія США з рівних можливостей у сфері зайнятості 

(EEOC), котра забезпечує виконання вимог ФЗ США 1990 р. в частині 

стандартів зайнятості та праці. Таким чином, цей орган публічної влади:  

1) контролює те, чи дотримується роботодавцями приватного та 

публічного сектору, агентствами з працевлаштування та профспілками 

вимоги щодо недискримінації осіб з інвалідністю при прийомі на роботу, 

в процесі перебігу трудових відносин, звільнення та професійного 

навчання осіб з інвалідністю;  

2) подає до суду позови за зверненнями осіб з інвалідністю чи за 

самостійно виявленими фактами порушення прав осіб з інвалідністю у 

сфері праці та зайнятості (так, за 2020 р. Комісією було подано 

40 позовів стосовно дискримінації осіб з інвалідністю, зокрема, й щодо 

системної дискримінації цієї категорії населення [50]);  

3) також сприяє отриманню особами з інвалідністю фінансових 

компенсацій за порушення роботодавцями (іншими суб‟єктами у сфері 

праці та зайнятості) права на реалізацію їх прав у сфері праці та 

зайнятості;  

4) надання постійної технічної допомоги у зв‟язку з реалізацією 

ФЗ США 1990 р. та ФЗ США 1973 р. (наприклад, й в контексті 

соціальних ризиків, що обумовлюються COVID-19 [50]), зокрема за 

рахунок Мережі пристосування робочих місць. За прикладом цього 

органу публічної служби США вбачається доцільним створити в Україні 

Національну службу рівних можливостей, в структурі якого буде 

створено Відділ забезпечення рівних можливостей у сфері праці, 

повноваження якого слід узгодити із правовим статусом Державної 

служби України з питань праці.  

Підводячи підсумок викладеному, слід зазначити, що на 

сьогоднішній день забезпечення соціальної безпеки осіб з інвалідністю є 

одним з основним напрямів сучасної доктрини соціальної безпеки 

України, виконання завдань в межах якого сприятиме, серед іншого:  

1) об‟єктивації реального розвитку України в напрямі 

людиноцентризму, адже соціальна політика будь-якої держави загалом є 

своєрідним «маркером» того, як саме вона в дійсності відноситься до 

людини – найвищої соціальної цінності;  
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2) активізації економічних процесів в державі, послаблених 

масштабними воєнними діями, розпочатими з 24 лютого 2022 р., а також 

наслідками пандемії COVID-19 (за рахунок залучення працездатних осіб 

з інвалідністю до сфери праці та зайнятості, в якій вони будуть 

спроможними реалізувати свій трудовий потенціал, а отже – це також 

сприятиме послабленню тенденцій до поглиблення і розширення 

андеркласу, який є сприятливим середовищем для криміналізації 

суспільства [див., напр.: 2]); 

3) послабленню культури відкритої та латентної культури 

нетолерантності до осіб з інвалідністю, зокрема, за рахунок просування 

цивілізаційних ідей недискримінації такої категорії населення, пояснення 

безпідставності наявних соціальних стереотипів (упереджень) щодо 

трудового потенціалу осіб з інвалідністю. Вказане обумовлено тим 

фактом, що право, як таке, не лише коригує, удосконалює суспільні 

відносини, впливаючи на волю їх учасників (роблячи відповідним чином 

відносини такими, що дійсно сприяють гармонійному співіснуванню 

людей в суспільстві), а й впливає на їх свідомість, формує совість людей, 

сприяючи їх цивілізаційному окультуренню – вихованню в дусі права і 

доброчесності. Цілком закономірним реактивним наслідком цього є 

також зниження рівня психофізіологічного напруження особи з 

інвалідністю, пов‟язаного із невідповідним його людській гідності 

ставленням до нього роботодавця, колег по роботі та ін. осіб (наприклад, 

враховуючи соціально ризиковане становище особи з інвалідністю, він 

може зазнавати (будучи вимушеним стоїчно терпіти, побоюючись 

втратити роботу) булінгу, сексуальних домагань гетеросексуального і 

гомосексуального характеру, зокрема, побоюючись звільнення чи 

відмови в задоволенні права на отримання премії, вихідної допомоги 

тощо). Отже, побічним наслідком утвердження соціальної безпеки осіб з 

інвалідністю у сфері праці та зайнятості є зміцнення суб’єктивної 

трудової (службової) дисципліни працівника, якою слід розуміти стан 

відповідності дій, бездіяльності та поведінки загалом конкретного 

працівника в межах його трудового та позатрудового життя (коли сфера 

буття працівника має значення для повної оцінки його 

дисциплінованості) нормативним стандартам, які містять вимоги до 

відповідних дій, бездіяльності та поведінки працівника;  

4) зниженню рівня корупції в державі (це є однією з центральних 

проблем в нашій державі [4; 8; 31]), приймаючи до уваги той факт, що 

толерантність до корупції зростатиме [див., напр.: 30] у випадку, коли:  

(а) особа з інвалідністю не матиме змоги в соціально безпечних 

умовах реалізувати право на працю (також й у формі доступу до 

публічної служби), будучи вимушеною реалізувати це право, надаючи 

неправомірну вигоду роботодавцю (його представнику);  

(б) органи публічної служби, відповідальні за соціальну безпеку 

працездатних осіб з інвалідністю, матимуть повноваження, не достатньо 
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узгоджені із вимогами принципу юридичної визначеності, а відтак 

зможуть зловживати такими повноваженнями, сприяючи дискримінації 

осіб з інвалідністю (при цьому така дискримінація, як і гендерна та ін. 

дискримінація – це особливий вияв корупції);  

5) утвердження панування права в українському суспільстві та 

державі, адже такий політико-правовий стан об‟єктивується в результаті 

виконання комплексу вимог загальноправових і галузевих (насамперед, 

трудового і соціального) принципів права. Вказане пояснюється тим 

фактом, що принципи права – це об‟єктивно існуючі закономірності, 

виявлені (усвідомлені) та сформульовані в якості фундаментальних 

(основоположних) ідей (ідеалів), що для забезпечення юридичної 

визначеності конкретизуються загальними вимогами імперативного 

(субімперативного) характеру (як правило закріплених в законодавчих 

актах чи в інших формах права), а за своїм призначенням – забезпечують 

цілісність правової системи і правовий порядок в цілому (в процесі 

нормотворчої діяльність, реалізації норм права та законодавства, 

визначення правомірності актів, виражених в діяннях і документах), 

будучи «координатами» панування права. Цілком закономірно, що 

забезпечення соціальної безпеки найбільш вразливих верств населення 

серед яких особливе місце займають працездатні особи з інвалідністю – 

це шлях до побудови «Держави рівності», яка ґрунтується на реальному 

пануванні права, що в свою чергу є результатом розбудови держави в 

межах координат, окреслених принципами права.  

Розглядуваний напрям сучасної доктрини соціальної безпеки 

України може бути належним чином унормований та об‟єктивований, 

якщо національні суб‟єкти нормотворчої діяльності будуть враховувати у 

відповідних процесах досвід зарубіжних держав, а особливо  – США.  

Так, хоча безумовним буде твердження про те, що стратегічне 

спрямування нашої держави на набуття повноправного членства в ЄСє 

важливою державотворчою основою, в контексті якої Україна 

використовує можливість комплексної трансформації процесу її 

становлення в якості правової, демократичної та соціальної держави у 

відповідності до державотворчої практики, виробленій саме  в рамках ЄС, 

утім, це не означає, що процес вдосконалення національного 

законодавства повинен бути обмежений правом ЄС. Більш того, в 

Україні досі триває процес європеїзації національного законодавства, 

розробляються та провадяться різноманітні реформи не лише з метою 

набуття статусу держави-члена ЄС, а щонайперше для того, щоби 

долучитись до групи розвинених правових держав, які існують в рамках 

комплексу сучасних цивілізаційних цінностей. У зв‟язку із цим, 

український законодавець виходить із того, що досягнення означеної 

мети має відбуватись, щонайперше – без «автоматизму» в запозичені 

європейського досвіду правового регулювання тих чи інших 

правовідносин, адже правове регулювання навіть розвинених 
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європейських держав не позбавлене низки концептуальних і практичних 

проблем, які шкодять забезпеченню соціальної безпеки працівників. 

Отже, в цьому контексті слід виходити із того, що в Україні на шляху її 

поступової трансформації в державу, яка існує в рамках сучасних 

цивілізаційних цінностей, слід враховувати досвід правового 

регулювання суспільних відносин інших прогресивних правових держав. 

В цьому сенсі слід зазначити, що досвід правового регулювання 

реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері праці та зайнятості (що є 

фундаментальною умовою забезпечення соціальної безпеки такої 

категорії населення) в США є корисним для України й характеризується 

перспективністю його використання в процесі вдосконалення правового 

регулювання реалізації прав у сфері праці та зайнятості вказаної 

категорії працездатних осіб. Так, крізь призму норм законодавства США 

щодо реалізації прав осіб з інвалідністю у сфері праці та зайнятості 

доходимо думки, що українське законодавство у частині регулювання 

відповідних питань повинно ґрунтуватись на концепції розумного 

пристосування, котра за своєю формою та змістом має:  

1) відповідати об‟єктивним психофізіологічним потребам особи з 

інвалідністю (відповідно, повинні бути розроблені настанови 

Мінсоцполітики України, в яких окреслюватимуться стандарти 

розумного пристосування залежно від характеру інвалідності 

працівника). Крім того, слід враховувати також і специфіку роботи особи 

з інвалідністю на певних посадах (наприклад, на посаді судді, яка 

передбачає виснажливу в психофізіологічному сенсі трудову діяльність 

особи [10, с. 95]);  

2) бути врегульованою в процедурному контексті (порядок 

подання клопотання особи з інвалідністю про розумне пристосування, 

розгляду цього клопотання, прийняття рішення стосовно можливості 

(потреби) розумного пристосування, оскарження особою з інвалідністю 

такого рішення роботодавця).  

Слід передбачити в законодавстві також принцип, за яким 

роботодавець вважається обмеженим в можливостях дізнаватись про 

факт інвалідності чи ризики інвалідності особи під час набору 

працівників та в процесі перебігу трудових відносин (коли цього не 

вимагає специфіка виконуваної роботи; перелік таких робіт повинен бути 

визначений в законодавстві), однак, може запитувати про спроможність 

особи виконувати роботу належним чином з розумним пристосуванням 

чи без нього.  

Додатково слід перейняти досвід США відносно поширення 

обов‟язку на працівників служб зайнятості, відділів кадрів підприємств 

(установ, організацій) приватного та публічного сектору щодо 

проходження курсів з працевлаштування осіб з інвалідністю та 

забезпечення їх можливості реалізувати трудовий потенціал у сфері 

праці та зайнятості. Також необхідним є вдосконалення інституційної 
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структури забезпечення можливостей реалізації прав осіб з інвалідністю 

у сфері праці та зайнятості.  

Крім того, слід звернути увагу на те, що на рівні штатів також 

мають місце ефективні підходи до забезпечення соціальної безпеки осіб з 

інвалідністю у сфері праці. Це вказує на те, що: (1) відповідний 

нормотворчий досвід штатів США може бути використаний в Україні; 

(2) наявна доцільність у подальшому дослідженні досвіду забезпечення 

права на реалізацію прав у сфері праці та зайнятості осіб з інвалідністю 

на рівні штатів. 

 
Джерела 

1. Ганчо А. И. Проучване на трудовомедицинските проблеми на временно заети работещи : дис. … науч. 

степ. «д-р» : 7.4. София, 2020. 136 с. 

2. Гладкий В. В. Бедность, нищета и криминализация общества. Актуальні наукові дослідження у 

сучасному світі. 2017. Вип. 6 (26), Ч. 6. С. 35-55. doi:10.5281/zenodo.572330.  

3. Гладкий В. В. Конструктивізм нормативних стандартів виникнення трудових правовідносин. 

Соціальне право. 2020. № 4. С. 84-89. doi:10.37440/soclaw.2020.04.16.  

4. Гладкий В. В. Концептуалізація попередження та протидії непотифічній практиці в Україні. 

Юридична Україна. 2019. № 1-2. С. 72-75. doi:10.5281/zenodo.3534936.  

5. Гладкий В. В. Мета трудового права як сучасної цивілізаційної цінності. Соціальне право. 2021. № 3. 

С. 99-105. doi:10.32751/2617-5967-2021-03-12.  

6. Гладкий В. В. Орієнтири європеїзації норм законодавства про соціальну безпеку. Правове 

забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. (Київ, 16 листопада 2022 р.). Київ: ННІП КНУ ім. Т. Шевченка, 2022. С. 89-93. 

doi:10.5281/zenodo.7483392.  

7. Гладкий В. В. Основні типи форм реалізації права працівника на антикорупційну безпеку. Соціальне 

право. 2022. № 1. С. 90-95. 

8. Заросило В. О., Гладкий В. В. Хабарництво як базисна форма прояву корупції. Вісник Південного 

регіонального центру Національної академії правових наук України. 2018. № 16. С. 116-132. 

doi:10.5281/zenodo.1465480.  

9. Пузанова В. В. Вияв гуманізму у випадках припинення трудових правовідносин. Сучасні тенденції 

розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Житомир, 19 квітня 2018 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 278-280.  

10. Пузанова В. В., Гладкий В. В. Забезпечення психічного здоров‟я суддів з метою поліпшення якості 

здійснення правосуддя. Правові засади організації та здійснення публічної влади : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 23–30 квітня 2018 р.). Хмельницький: ХУУП, 2018. С. 94-97. 

doi:10.5281/zenodo.1233009.  

11. Abrams A. 30 Years After a Landmark Disability Law, the Fight for Access and Equality Continues. Time. 

2020. URL: https://time.com/5870468/americans-with-disabilities-act-coronavirus/ (дата звернення: 

30.10.2021). 

12. Accommodations and Retention: Learn about the role accommodations play in retaining employees with 

disabilities. URL: https://askearn.org/page/accommodations-and-retention(дата звернення: 15.10.2021). 

13. Americans with Disabilities Act of 26.07.1990 (as amended). URL: https: //www.dol.gov/sites 

/dolgov/files/OASAM/legacy/files/ADA-1990.pdf(дата звернення: 30.10.2021). 

14. Architectural Barriers Act of 12.08.1968. URL: https://www.dol.gov/agencies/oasam/centers-offices/civil-

rights-center/dlms2-0600 (дата звернення: 04.10.2021). 

15. Build the Pipeline: Outreach & Recruitment : Building a pipeline of applicants with disabilities is key to 

inclusive outreach and recruitment. URL: https://askearn.org/page/build-a-pipeline-outreach-and-

recruitment(дата звернення: 15.10.2021). 

16. Creating Inclusive Workplaces. URL: https://askearn.org/page/creating-inclusive-workplaces (дата 

звернення: 15.10.2021). 

17. Dimitrova A. L. Understanding Europeanization in Bulgaria and Romania: following broader European 

trends or still the Balkan exceptions? European Politics and Society. 2021. Vol. 22 (2). P. 295-304. 

doi:10.1080/23745118.2020.1729054. 

18. Disability 101: Employment Policies and Etiquette. URL: zhttps://www.ncsl.org/research/labor-and-

employment/disability-101-employment-policies-and-etiquette.aspx(дата звернення: 30.10.2021).  



193 
 

19. Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility in the Federal Workforce: Executive Order of 25.06.2021 

№ 14035. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-06-30/pdf/2021-14127.pdf(дата звернення: 

14.10.2021). 

20. Employees with Addison‟s Disease : Accommodation and Compliance Series. Washington, D.C.: ODEP, 

2019. 16 p. 

21. Employees with Alzheimer‟s Disease : Accommodation and Compliance Series. Washington, D.C.: ODEP, 

2020. 20 p. 

22. Employees with Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)/Lou Gehrig‟s Disease : Accommodation and 

Compliance Series. Washington, D.C.: ODEP, 2019. 21 p. 

23. Employees with Anxiety Disorder : Accommodation and Compliance Series. Washington, D.C.: ODEP, 

2021. 26 p. 

24. Employees with Bipolar Disorder : Accommodation and Compliance Series. Washington, D.C.: ODEP, 2020. 

21 p. 

25. Employer Solutions Group to Pay $95,000 to Settle EEOC Disability Discrimination and Retaliation Suit: 

Press Release, 02.11.2021. URL: https://www.eeoc.gov/newsroom/employer-solutions-group-pay-95000-

settle-eeoc-disability-discrimination-and-retaliation(дата звернення: 29.10.2021). 

26. Encouraging Applicants with Disabilities: Job Descriptions and Announcements. Washington, D.C.: EARN, 

2020. 4 p. 

27. Equal Employment Opportunity in the Federal Government: Executive Order of 08.08.1969 № 11478. URL: 

https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-11478-equal-employment-opportunity-the-

federal-government  

28. Expressing a Commitment to Disability Inclusion. URL: https://askearn.org/page/expressing-a-commitment-

to-disability-inclusion(дата звернення: 24.12.2021). 

29. Frizzell Furniture to Pay $60,000 to Resolve EEOC Sex Discrimination Charge : Press Release, 26.10.2021. 

URL: https://www.eeoc.gov /newsroom /frizzell-furniture-pay-60000-resolve-eeoc-sex-discrimination-charge 

(дата звернення: 29.10.2021). 

30. Hladky V. V. Criminometric Analysis of Corruption Permissiveness and Conditions of Pricing in Corrupt 

Services. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2019. Vol. 26, Iss. 2. P. 22-34. 

doi:10.31359/1993‑0909‑2019‑26‑2-22. 

31. Hladky V. V. The Manifestation of Corruption in Eastern Europe. Path of Science. 2018. Vol. 4, No 1 (30). 

P. 4001-4012. doi:10.22178/pos.30-5. 

32. Inclusive Advancement: Applicable Laws & Regulations. URL: https://askearn.org/page/inclusive-

advancement-applicable-laws-and-regulations (дата звернення: 15.10.2021). 

33. Inclusive Retention: Applicable Laws & Regulations: Learn about federal laws and regulations that impact 

employee retention. URL: https://askearn.org/page/inclusive-retention-applicable-laws-and-regulations(дата 

звернення: 15.10.2021). 

34. Increasing Federal Employment of Individuals with Disabilities: Executive Order of 26.07.2010 № 13548. 

URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/executive-order-increasing-federal-

employment-individuals-with-disabilities (дата звернення: 14.10.2021).  

35. Jabłoński M. The danger of so-called regulatory „gold-plating‟in transposition of EU Law – lessons from 

Poland. Studia Iuridica. 2017. L. 71. P. 73–90.  

36. Kaczor K. Gold-plating–problem nadtranspozycji dyrektyw unijnych do krajowego porządku prawnego. 

FoliaIuridicaUniversitatisWratislaviensis. 2022. Vol. 11 (1). S. 76–98. doi:10.34616/144215. 

37. Kaiser Foundation Health Plan of Georgia to Pay $130,000 to Settle EEOC Disability Suit: Press Release, 

25.10.2021. URL: https://www.eeoc.gov/newsroom/kaiser-foundation-health-plan-georgia-pay-130000-settle-

eeoc-disability-suit(дата звернення: 28.10.2021). 

38. Maroto M., Pettinicchio D. Twenty-Five Years After the ADA: Situating Disability in America‟s System of 

Stratification. Disability Studies Quarterly. 2015. Vol. 35 (3). P. 1-34. doi:10.18061/dsq.v35i3.4927. 

39. Measure Success: Accountability & Self-identification: Ensure effective implementation of diversity and 

inclusion initiatives by measuring outcomes. URL: https://askearn.org/page/measure-success-accountability-

and-self-identification(дата звернення: 15.10.2021). 

40. Mentoring as a Disability Inclusion Strategy. Washington, D.C. EARN, 2020. 2 p. 

41. Online Recruitment of and Outreach to People with Disabilities: Research-Based Practices. Washington, 

D.C.: EARN, 2021. 4 p. 

42. Persons with a disability: Labor force characteristics – 2020. News Release – Bureau of Labor Statistics. 

2021. № USDL-21-0316. 11 p. 

43. Persons with a Disability: Labor Force Characteristics Summary. Economic News Releases, 24.02.2021. 

№ USDL-21-0316. URL: https://www.bls.gov/news.release/disabl.nr0.htm (дата звернення: 30.10.2021). 

44. Planning for Inclusive Hiring and Onboarding: Build a foundation for an inclusive environment from day one. 

URL: https://askearn.org/page/planning-for-inclusive-hiring-and-onboarding(дата звернення: 23.12.2021). 

45. Professional Development: Assess your professional development activities and paths to ensure they are 

accessible to employees with disabilities. URL: https://askearn.org/page/professional-development (дата 

звернення: 15.10.2021). 



194 
 

46. Recruitment in Action: Case Studies: Read about how companies‟ efforts to ensure their recruitment 

processes are inclusive and meet their talent needs. URL: https://askearn.org/page/recruitment-in-action-case-

studies (дата звернення: 15.10.2021). 

47. Retention in Action: Case Studies: Read about companies‟ efforts to ensure they retain employees with 

disabilities. URL: https://askearn.org/page/retention-in-action-case-studies(дата звернення: 15.10.2021). 

48. Shiu P. Improving Disability Employment: A Pathway to Success for Employers and Workers. Braille 

Monitor. 2014. URL: https://nfb.org //sites/default /files/images /nfb/publications /bm/bm14/ bm1410 

/bm141007.htm(дата звернення: 30.10.2021). 

49. Standardizing the Interview Approach for All Candidates. Washington, D.C.: EARN, 2021. 3 p. 

50. Statement of EEOC Chair Charlotte A. Burrows on National Disability Employment Awareness Month 2021: 

Statement of 25.10.2021. URL: https://www.eeoc.gov/wysk/statement-eeoc-chair-charlotte-burrows-national-

disability-employment-awareness-month-2021 (дата звернення: 30.10.2021).  

51. The Promise of Telework. URL: https://www.ncsl.org/research/labor-and-employment/the-promise-of-

telework637471656.aspx (дата звернення: 30.10.2021). 

52. The Rehabilitation Act of 26.09.1973 (as amended). URL: https://www.dol.gov /sites /dolgov 

/files/OASAM/legacy/files/Rehabilitation-Act-of-1973.doc(дата звернення: 30.10.2021).  

53. The Workplace Mentoring Playbook. Washington, D.C.: EARN, 2020. 28 p.  

54. To Prohibit Discrimination in Federal Employment Based on Genetic Information : Executive Order of 

08.02.2000 № 13145. URL: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13145-prohibit-

discrimination-federal-employment-based-genetic-information(дата звернення: 27.10.2021). 

55. To Prohibit Discrimination in Federal Employment Based on Genetic Information: EEOC Policy Guidance 

(on Executive Order № 13145) of 26.07.2000 № 915.002. URL: https://www.eeoc.gov/eeoc-policy-guidance-

executive-order-13145-prohibit-discrimination-federal-employment-based-genetic(дата звернення: 

14.10.2021). 

56. Tokarczyk R. Problemy harmonizacji polskiej kultury prawnej z kulturą prawną Unii Europejskiej. Studia 

Europejskie. 2004. № 3. S. 69-85.  

57. Willis-Knighton Medical Center to Pay $450,000 to Settle EEOC Disability Discrimination Lawsuit : Press 

Release, 03.11.2021. URL: https://www.eeoc.gov/newsroom/willis-knighton-medical-center-pay-450000-

settle-eeoc-disability-discrimination-lawsuit(дата звернення: 29.10.2021). 

 

Співак Софія Іванівна 

Кандидат економічних наук, доцент 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

 

4.4. Особливості функціонування бюджетних фондів  

органів місцевого самоврядування 

 

Формами організації фінансових ресурсів в загальнодержавному та 

територіальному масштабі, як правило, виступають Державний і 

відповідно місцеві бюджети. Відособлені таким чином кошти, дозволяють 

виконувати усі функції, що стоять перед державою, відповідно до чітко 

певного плану. При цьому подібна форма організації фінансів сприяє 

мобільному використанню бюджетних коштів завдяки незакріпленим 

доходам за конкретними видами видатків. 

В той же час вказана риса бюджетних коштів може відіграти і 

негативну роль: оскільки основним недоліком бюджетного фінансування є 

знеособлення, це може бути причиною зайвих переливань фінансів за 

окремими статтями видатків. Особлива увага, зокрема, приділяється 

ефективному використанню грошових ресурсів для фінансування потреб 

соціального характеру. 

Вирішення задачі оптимального фінансування вказаних напрямів 

може бути досягнуто за допомогою утворення спеціальних фінансових 

фондів. 
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Поняття «фонд» (від латинської мови – fondus) має декілька 

значень: 1) запас, накопичення, капітал; 2) грошові і матеріальні кошти; 

3) організація, установа для надання матеріальної допомоги діяльності. 

У спеціальній літературі виділяють наступні характерні ознаки 

фонду як суб'єкта цивільного права: 1) фонд є різновидом неприбуткової 

організації; 2) фонд є юридичною особою, що не грунтується на членстві; 

3) фонд може засновуватися фізичними і юридичними особами, а також 

органами публічної влади; 4) у фонді обов'язково має бути сформоване 

майно для реалізації статутних цілей; 5) фонд має здійснювати соціальні, 

благодійні, культурні та інші суспільно корисні цілі; 6) фонд зобов'язаний 

публічно вести свої справи; 7) особливий порядок ліквідації фонду. 

Відповідно до ч. 3 ст. 13 Закону України «Про благодійну діяльність 

та благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI благодійним 

фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має 

учасників та управляється учасниками, які не зобов‟язані передавати цій 

організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. 

Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. 

Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або 

іншими благодійниками. 

В той же час слово «фонд» зустрічається і в найменуванні деяких 

комерційних організацій, наприклад, пайових інвестиційних фондів. Так, 

відповідно до ст. 8 Закону України «Про інститути спільного 

інвестування» від 5 липня 2012 року № 5080-VI корпоративний фонд – 

юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і 

провадить виключно діяльність із спільного інвестування. 

Пайовий фонд – сукупність активів, що належать учасникам такого 

фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні 

компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від 

результатів її господарської діяльності. 

У більшості ж випадків дефініція «фонд» використовується для 

позначення об'єкту права як сукупності певних предметів або речей 

зовнішнього світу. Так, Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року 

№ 2768-III оперує поняттям «землі природно-заповідного фонду». 

Відповідно до ст. 43 цього кодексу землі природно-заповідного фонду – це 

ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об‟єктами, 

що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, 

рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус 

територій та об‟єктів природно-заповідного фонду. 

Термін «фонд» також активно використовується і у бюджетному 

праві. 

Публічні грошові доходи до кінцевого їх використання поділяються 

на відповідні цільовому призначенню відокремлені частки, які мають 

назву фонди коштів. Формування і використання таких фондів є суттєвою 

рисою фінансів, яка відрізняє останні від інших видів грошових відносин. 
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Цільове призначення таких фондів є умовою їх ефективної мобілізації, 

розподілу і використання саме завдяки фінансам держава і муніципальні 

органи можуть контролювати весь хід розподільного процесу: коли 

надходять кошти, як використовуються. 

Централізовані фонди коштів є публічними фондами, саме за 

рахунок їх ресурсів задовольняється публічний інтерес і держава виконує 

свої функції. Такі фонди перебувають у розпорядженні держави як 

суб'єкта публічної влади (державний бюджет, соціальні фонди зокрема, 

пенсійний фонд, соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, від нещасних випадків на виробництві, безробіття тощо) та 

органів місцевої влади й місцевого самоврядування (місцеві бюджети, 

фонди, утворені за рішенням органів місцевої влади). За рахунок 

мобілізованих до цих фондів коштів фінансуються держанні та місцеві 

видатки, здійснюється капітальне будівництво, інвестиційна та 

інноваційна діяльність, утримується соціально-культурна невиробнича 

сфера – освіта, наука, фізична культура та спорт, охорона здоров'я, – 

органи державної влади, правоохоронні органи тощо. Фактично, за їх 

рахунок здійснюються видатки, передбачені Бюджетним кодексом 

України, в яких відбиваються функції держави та місцевого 

самоврядування. 

У свою чергу, децентралізовані фонди коштів створюють у межах 

окремих суб'єктів господарської діяльності (за рахунок власних прибутків) 

та певних галузей національної економіки (наприклад, агропромислового 

сектора, важкої промисловості тощо – за рахунок як власних прибутків, 

так і державних асигнувань). До децентралізованих фондів коштів 

належать ресурси державних і комунальних підприємств, яким було 

передано державне або комунальне майно.  

Сукупність цих фондів коштів становить фінансові ресурси 

держави, що відображаються у зведеному фінансовому балансі України, і 

відбиваються на показниках внутрішнього валового та національного 

доходів. Зазначені фонди включають і до складу фінансової системи 

держави. 

До загального фонду бюджету включають усі доходи (за винятком 

тих, що надходять до спеціального), всі видатки за рахунок надходжень до 

загального фонду бюджету, а також фінансування загального фонду. 

Фактично за рахунок коштів загального фонду фінансуються поточні 

потреби держави. Кошти, що мобілізуються до загального фонду бюджету, 

не мають конкретного цільового призначення – вони формують публічний 

централізований фонд держави, за рахунок якого уряд фінансує державні 

потреби, передбачені поточними фінансовими планами. 

До спеціального фонду бюджету входять: бюджетні призначення на 

видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень; гранти та 

дарунки, одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету; 

різниця між доходами й видатками спеціального фонду. Джерела 
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формування спеціального фонду визначають лише закони. У такий спосіб 

держава намагається усунути значні порушення, а саме створення 

окремими відомствами власних цільових фондів і несанкціонованого ви-

значення джерел їх створення. Особливістю спеціального фонду є те, що 

фінансування конкретних заходів можна здійснювати тільки в межах 

коштів, що надійшли до фонду на відповідну мету. 

Щодо визначення поняття фонду , то слід зазначити наступне. 

По-перше, в якості особливого фонду грошових коштів 

розглядається поняття бюджету в матеріальному аспекті. 

По-друге, з основного бюджету щоб досягти підвищення 

ефективності витрачання грошових коштів виділяються так звані «фонди 

другого порядку», які прийнято класифікувати на підставі приналежності 

до бюджетної системи на бюджетні і позабюджетні. Ці ж види фондів 

активно використовуються не лише в нашій країні, але і за кордоном, 

зокрема, в країнах Східної Європи, США, Японії, Франції, Німеччини і в 

деяких інших країнах. 

Незважаючи на використання в сучасній бюджетній системі обох 

видів фондів, не можна не відмітити, що спеціальні дослідження, 

присвячені фондовій формі відособлення бюджетних коштів, отримали 

розвиток з акцентом на державні позабюджетні фонди (Пенсійний фонд, 

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування, Фонд 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд 

соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві). 

Поняття «державного позабюджетного фонду» розуміється як фонд 

грошових коштів, що утворюється поза Державним бюджетом України і 

призначений для реалізації конституційних прав громадян на пенсійне 

забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у разі 

безробіття, охорону здоров'я і медичну допомогу. На сьогодні законодавче 

визначення цього поняття відсутнє, єдиного ж погляду на зміст даного 

поняття в спеціальній літературі не існує. 

Позабюджетні фонди як форму перерозподілу і використання 

фінансових ресурсів, що залучаються державою для фінансування деяких 

суспільних потреб і витрачаються відповідно до цільового призначення 

фондів і не включаються до бюджету.
.
 

Зарубіжні вчені, зокрема, Л. Н. Древаль пропонує розглядати під 

позабюджетними фондами грошові кошти, що залучаються в державі для 

фінансування певних суспільних потреб і витрачаються чітко відповідно 

до цільового призначення на основі оперативної самостійності, не 

консолідовані до федеральних, регіональних і місцевих бюджетів, 

поповнення яких здійснюється зі встановлених законодавством джерел. 

При цьому, на його думку, консолідація вказаних коштів до бюджету 

неможлива, оскільки це суперечитиме принципам обов'язкового 
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соціального страхування і ускладнить організацію соціального 

забезпечення і обслуговування. 

Найчастіше зустрічається точка зору про те, що під 

позабюджетними фондами слід розуміти як форму утворення і витрачання 

грошових коштів, утворених поза державним і місцевими бюджетами або 

як неприбуткові організації, що не мають членства, створені з метою 

централізованої акумуляції і розподілу певних прав громадян. 

Цільовим бюджетним фондом слід було розуміти фонд грошових 

коштів, що утворюється відповідно до чинного законодавства України у 

складі бюджету за рахунок доходів цільового призначення або в порядку 

цільових відрахувань від конкретних видів доходів або інших надходжень 

і використовується за окремим кошторисом. Кошти цільового бюджетного 

фонду не можуть бути використані на цілі, що не відповідають його 

призначенню. 

У спеціальній літературі можна підрахувати більше десятка різних 

визначень цільового бюджетного фонду. Зокрема, В. Д. Чернадчук 

пропонує розглядати його як фонд позикових коштів, що утворюються у 

складі бюджету за рахунок доходів цільового призначення або в порядку 

цільових відрахувань для конкретних видів доходів. На думку 

О. В. Солдатенко, цільовий бюджетний фонд є фондом грошових коштів, 

утвореним відповідно до законодавства України у складі бюджету за 

рахунок доходів цільового призначення або в порядку цільових 

відрахувань від конкретних видів доходів або інших надходжень. У зв'язку 

з тим, що саме конструкція цільових бюджетних фондів отримала 

найбільш активне використання у бюджетній системі України, на сьогодні 

практично відсутні дослідження, присвячені комплексному вивченню 

бюджетних фондів в цілому. 

На нашу думку бюджетний фонд може бути визначений як 

сукупність фондів грошових коштів, відособлених усередині бюджету, що 

має чітке цільове призначення, сформований і використовується на основі 

законів України про Державний бюджет України на відповідний рік. 

Положення бюджетного фонду визначається особливостями 

бюджетної системи конкретної держави та її структурою, в першу чергу 

залежною від форми державного устрою. Бюджетна система України 

складається з двох рівнів, і завдання, що стоять перед державою, 

вирішуються органами влади не лише державного рівня. 

У рамках місцевих бюджетів для досягнення вказаних цілей 

створюється система спеціальних місцевих бюджетних фондів, що 

забезпечує виконання функцій, що стоять перед органами місцевого 

самоврядування відповідного рівня і що створює фінансову основу для їх 

безперешкодного здійснення. При цьому місцевий бюджет необхідно 

розглядати як форму утворення і витрачання грошових коштів з 

розрахунку на фінансовий рік, призначених для використання видаткових 

зобов'язань відповідної адміністративно-територіальної одиниці, або 
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економічні відносини, що опосередковують процес акумуляції, розподілу і 

використання централізованого грошового фонду місцевого рівня, що 

знаходиться у розпорядженні відповідних органів місцевого 

самоврядування, призначеного для фінансування функцій і завдань цього 

суб'єкта і що є його основним фінансовим планом, що затверджується 

представницьким органом місцевого самоврядування у формі рішення. 

Не можна не відмітити, що термін «місцевий» не єдине поняття, що 

використовується в літературі для позначення фондів. Проте він 

використовується для позначення позабюджетних фондів – Пенсійного 

фонду України, Фонду загальнообов‟язкового державного соціального 

страхування України. 

Фонди у фінансовому праві, так само як і конструкцію бюджету, 

прийнято розглядати в трьох аспектах. 

 В економічному розумінні фонд грошових коштів є одним з 

методів перерозподілу національного доходу державою на користь певних 

груп населення. У матеріальному аспекті під фондом грошових коштів 

розуміється сукупність грошових коштів держави або територіальної 

громади, що мають цільове призначення, власні дохідні джерела і чітко 

визначені напрями витрачання. В юридичному аспекті грошові фонди 

мають фінансово-правовий статус: фінансово-правова характеристика 

фондів як ланки фінансової системи виражається в тому, що це фінансовий 

план акумуляції і розподілу грошових коштів, призначених для 

матеріального забезпечення певних публічних заходів. 

Відповідно і поняття місцевого бюджетного фонду можна 

розглянути в цих же значеннях. 

У матеріальному аспекті місцеві бюджетні фонди є відособленими у 

складі місцевих бюджетів грошовими коштами, що мають спеціальне 

призначення і не мають чітко позначеної мети. 

В економічному аспекті це сукупність економічних відносин, що 

виникають з приводу утворення, розподілу, використання і контролю 

відокремлених у складі місцевих бюджетів грошових фондів. 

У правовому аспекті визначення бюджетному фонду дати 

неможливо, оскільки бюджетні фонди є частиною відповідного бюджету і 

утворюються відповідно до загального фінансового плану – бюджету (або 

у формі окремих додатків до нього). Проте все ж можливо розглядати 

місцеві резервні фонди як правову категорію, оскільки розподіл і 

використання коштів цього виду фондів здійснюється не лише на основі 

головного фінансового плану суб'єкта, але і на підставі окремих 

нормативно-правових актів, що носять підзаконний характер.  

Проаналізувавши усе вищесказане, місцевий бюджетний фонд 

можна охарактеризувати як відособлений усередині місцевого бюджету 

фонд грошових коштів, що формується і використовується на основі 

нормативно- правових актів органів місцевого самоврядування і 

витрачається на фінансування встановлених у рішенні про місцевий 
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бюджет видатків, кошти якого знаходяться у розпорядженні відповідної 

місцевої ради. 

Бюджетні фонди мають значну кількість загальних рис із 

позабюджетними цільовими фондами. 

По-перше, обидва види фондів є відокремленою сукупністю 

грошових коштів, фінансових ресурсів, що знаходяться у власності 

держави або органу місцевого самоврядування (про позабюджетні цільові 

фонди органів місцевого самоврядування мови не йде) як особливої форми 

утворення, розподілу і використання публічних фінансів. У цьому і 

полягає суть фондів у фінансовому праві – вони є такими тільки тоді, коли 

фінансові кошти акумулюються в єдине ціле, відмежовуються таким 

чином від інших публічних фінансів. 

Вказана особливість обумовлює можливість встановлення 

загального визначення обох видів фондів. У літературі сукупність коштів 

бюджетних і позабюджетних фондів визначають як сукупність грошових 

коштів, що знаходяться у власності держави та територіальної громади в 

тому або іншому ступені відокремлених від бюджетів, що мають цільовий 

характер. 

По-друге, накопичені у фондах ресурси знаходяться в оперативному 

управлінні певної державної або комунальної установи, яка, в деяких 

випадках, може спеціально створюватися для виконання цієї задачі.
.
 

По-третє, джерела формування і напряму витрачання коштів 

бюджетних і позабюджетних фондів щорічно вказуються в актах, що 

приймаються відповідними органами державної влади або 

представницькими органами місцевого самоврядування. 

В той же час аналіз сучасного стану бюджетних і позабюджетних 

фондів дозволяє виділити і ряд істотних відмінностей в їх правовому 

положенні. 

По-перше, оформлення бюджетних фондів відбувається на підставі 

положень Закону України про Державний бюджет України на черговий 

фінансовий рік або відповідного рішення місцевої ради про місцевий 

бюджет. Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних 

коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування та іншими 

бюджетними установами забороняється, крім випадку, передбаченого 

Бюджетним Кодексом України, а також крім розміщення закордонними 

дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних 

рахунках іноземних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України, та розміщення вищими і професійно-технічними навчальними 

закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих 

за надання платних послуг, якщо таким закладам надано відповідне право. 

Резервний фонд слід відносити до бюджетних фондів, оскільки 

прийняття рішення про його створення рішенням місцевої влади про 
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відповідний бюджет є досить формальною ознакою характеристики 

бюджетного фонду. 

Відповідно і першочергове правове регулювання усіх питань, 

пов'язаних з бюджетними і позабюджетними цільовими фондами, 

здійснюється нормами або рішеннями про відповідний бюджет. 

По-друге, за часом існування бюджетний фонд формується і 

використовується тільки в часових рамках дії закону (рішення) про 

відповідний бюджет, потім цей фонд або ліквідовується, або створюється 

знову. Діяльність же позабюджетних цільових фондів постійна, і її 

припинення відбувається за допомогою прийняття спеціального 

нормативно-правового акту. 

По-третє, позабюджетний цільовий фонд завжди носить яскраво 

цільову спрямованість, тоді як бюджетний фонд може і не мати чітко 

позначеної мети. Саме ця особливість робить конструкцію бюджетних 

фондів більше універсальним інструментом використання публічних 

фінансів. Існує також думка, що позабюджетні фонди діють у рамках 

певної функції, тоді як бюджетні формуються в адміністративно-

територіальних рамках.. 

При цьому позабюджетні цільові фонди мають виключно соціальну 

спрямованість, для бюджетних же фондів характерніша економічна 

направленість. В той же час, чітко розділити економічне і соціальне 

призначення фонду стає все важче, а іноді і неможливо. Будь-який з 

економічних фондів, займаючись інвестиційною, інноваційною або іншою 

економічною діяльністю, виконує і соціальну функцію – підтримку рівня 

зайнятості, поточних доходів, створення нових робочих місць. 

По-четверте, якщо бюджетні фонди оформляються виключно за 

рахунок бюджетних коштів, то спектр доходних інструментів 

позабюджетних фондів значно різноманітніший і далекий від механізму 

примусу. 

По-п'яте, кошти бюджетних фондів акумулюються, розподіляються 

і використовуються згідно із затвердженим планом розпорядниками 

бюджетних коштів. Протилежна ситуація спостерігається відносно 

позабюджетних цільових фондів. 

Використання коштів бюджетних фондів відбувається разово на 

підставі прямої вказівки в законі України про Державний бюджет України 

або згіднорішення місцевої ради про відповідний бюджет (у випадку з 

резервними фондами), в позабюджетних цільових фондах же воно 

здійснюється на постійній основі. При цьому бюджет позабюджетних 

цільових фондів затверджується окремим рішенням правління цього 

позабюджетного цільового фонду. Так, наприклад, відповідно до 

ст. 61 Закону України «Про загальнообов‟язкове державне пенсійне 

страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV Правління Пенсійного 

фонду розглядає та затверджує бюджет Пенсійного фонду на наступний 

рік, зміни до нього, звіт про його виконання і протягом 10 робочих днів 
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після їх затвердження подає Наглядовій раді Пенсійного фонду та 

надсилає Кабінету Міністрів України. 

Правовідносини, пов'язані з оформленням і використанням 

бюджетних і позабюджетних фондів, як і інші правовідносини, пов'язані з 

фінансовою діяльністю, є об'єктами фінансового контролю, а точніше, 

бюджетного контролю – основного виду вказаного контролю. 

Правовідносини, пов'язані з утворенням і використанням коштів 

позабюджетних цільових фондів, можуть бути виділені в якості 

самостійного об'єкту бюджетного контролю в Україні. Так, в ст. 61 Закону 

України «Про загальнообов‟язкове державне пенсійне страхування» від 

9 липня 2003 року № 1058-IV Правління Пенсійного фонду:  

- здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного 

фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження 

та використання; 

- спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції 

Пенсійного фонду та підвідомчих їй територіальних органів; 

- щорічно, а також у разі потреби, заслуховує звіти директора 

виконавчої дирекції Пенсійного фонду про її діяльність. 

Відповідно до ч. 2 ст. 103 Закону України «Про загальнообов‟язкове 

державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV 

державне регулювання та нагляд у порядку, передбаченому 

законодавством, здійснюють: 

- за дотриманням норм цього Закону щодо призначення 

(перерахунку) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії 

Пенсійного фонду з фондами загальнообов‟язкового державного 

соціального страхування – центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального 

захисту населення;  

- щодо цільового використання коштів Пенсійного фонду, 

законності та своєчасності руху коштів накопичувальної системи 

пенсійного страхування – центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну фінансову політику, та Рахункова палата. 

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закон України «Про Рахункову палату» від 

11 липня 1996 року № 315/96-ВР Рахункова палата перевіряє за 

дорученням комітетів Верховної Ради України використання за 

призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних 

цільових фондів та коштів позабюджетних фондів і подає за наслідками 

перевірки Верховній Раді України висновки щодо можливостей 

скорочення видатків по кожному фонду окремо та доцільності 

спрямування вилучених коштів на фінансування інших видатків 

Державного бюджету України. 

Рахункова палата має повноваження здійснювати експертно-

аналітичні, інформаційні та інші види діяльності, що забезпечують 

контроль за використанням коштів загальнодержавних цільових фондів, 
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коштів позабюджетних фондів, за цільовим використанням фінансово-

кредитних і валютних ресурсів під час здійснення загальнодержавних 

програм. 

Контроль же за відносинами, пов'язаними з формуванням і 

використанням бюджетних фондів, як відособленої частини коштів 

бюджету, здійснюється у рамках контролю за формуванням, розподілом і 

використанням коштів відповідного бюджету. 

Найбільш же суттєвою відмінністю між бюджетними і 

позабюджетними цільовими фондами є відмінність даних фондів за 

статусом: бюджетні фонди є лише сукупністю бюджетних коштів, тоді як 

позабюджетні цільові фонди є самостійними самоврядними 

неприбутковими організацієями організаціями з бюджетом і здійснює 

свою діяльність на підставі статуту, який затверджується його правлінням. 

Крім того, у фінансово-правовій науці позабюджетні фонди 

розглядаються як самостійна ланку фінансової системи, вони наділені 

правами і обов'язками, що дозволяє говорити про наявність у них 

правосуб'єктності, властивої суб'єктам фінансового права. Подібна 

відокремленість позабюджетних цільових фондів дозволяє говорити про 

застосування терміну «правовий статус» до позабюджетним фондом.  

Традиційно термін «правовий статус» застосовується до суб'єкта і 

інтерпретується як «визнана конституцією або законами сукупність прав і 

обов'язків людини, а також повноважень державних органів і посадових 

осіб, що безпосередньо закріплюються за тими або іншими суб'єктами. 

Позабюджетні цільові фонди, на відміну від бюджетних, також 

можуть бути віднесені до категорії «публічних фондів»: фонди 

соціального страхування в Україні є публічними фондами, кошти яких 

витрачаються для задоволення публічного фінансового інтересу і є 

державною власністю України. Слід зазначити, що не для усіх випадків 

обов'язкового страхування створюється спеціальний позабюджетний фонд. 

Такої необхідності, зокрема, не передбачено для обов'язкового 

страхування вкладів населення. 

В той же час відокремленість позабюджетних цільових фондів 

ставиться під сумнів. Зокрема, А. Т. Ковальчук відмічає, що самостійність 

позабюджетних фондів зачіпає в основному організаційний аспект руху 

грошових коштів, розробку методичної документації і частково 

перерозподільчі операції. Їх призначення зводиться до забезпечення 

ресурсної бази для реалізації державних соціальних програм, тобто до 

збирання встановлених державою обов'язкових платежів (страхових 

внесків) і передачі їх органам соціального захисту для подальших виплат. 

Отже, державні позабюджетні фонди (в особі своїх виконавчих органів) 

відповідальні тільки за організацію і управління процесами мобілізації і 

використання грошових коштів в розмірах і на потреби, строго визначені 

державою. 
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Вказана думка дійсно має право на існування, оскільки з аналізу 

діючих фінансово-правових норм можна зробити висновок про те, що 

законодавець залишив за собою право вирішувати багато питань, що 

стосуються діяльності таких фондів: визначення розміру страхових 

внесків, прийняття рішення про їх зміну, компенсацію і багато що інше. 

Проте, велику частину повноважень позабюджетні цільові фонди 

здійснюють без втручання органів державної влади (зокрема, безпосереднє 

використання грошових коштів фонду), саме цим і пояснюється наділення 

їх статусом особливої фінансової організації. 

Деякі функції позабюджетних цільових фондів можуть 

здійснюватися і некомерційними організаціями, що не є публічними 

фондами. Зокрема, у сфері пенсійного забезпечення акумуляцією 

пенсійних внесків, їх розміщенням, а також іншими функціями можуть 

займатися і недержавні пенсійні фонди. Недержавний пенсійний фонд – 

юридична особа, має статус неприбуткової організації 

(непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність 

виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників 

пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а 

також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у 

визначеному законом порядку; 

Система недержавного пенсійного забезпечення – це складова 

частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка 

ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, 

крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних 

накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного 

забезпечення додаткових до загальнообов‟язкового державного пенсійного 

страхування пенсійних виплат. 

Відповідно, пенсійні фонди створюються на підставі рішення 

засновника(зборів засновників) та не мають на меті одержання прибутку 

на користь одноосібного засновника або для його подальшого розподілу 

між засновниками.  

Слова «недержавний пенсійний фонд» та «пенсійний фонд» не 

можуть використовуватися у назвах юридичних осіб, що створюються не 

за цим Законом, за винятком використання слів «пенсійний фонд» 

Пенсійним фондом України та його органами, а також підприємствами, 

установами й організаціями, що перебувають в управлінні Пенсійного 

фонду України. 

Органами управління пенсійного фонду є збори засновників та рада 

пенсійного фонду. 

Бюджетні фонди є лише відособленою сукупністю грошових коштів 

усередині бюджету. У Бюджетному кодексі України дається визначення 

бюджетних коштів як належних відповідно до законодавства надходжень 

бюджету та витрат бюджету. 
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У науковій літературі пропонується використати два критерії для їх 

відмежування від позабюджетних фондів: перший – це можливість 

власника (держави, органу місцевого самоврядування) розпоряджатися 

грошовими коштами на власний розсуд; другий (обліковий) – бюджетними 

коштами визнаються кошти, зараховані на рахунок відповідного бюджету. 

До вказаного явища в літературі застосовується термін «правовий режим». 

Отже, і до місцевих бюджетних фондів необхідно застосовувати цю ж 

категорію. 

Усе сказане дозволяє зробити висновок про те, що у фінансово- 

правовому аспекті під терміном «фонд» розуміється як власне фонд 

грошових коштів, який формується за рахунок встановлених законом 

джерел, акумульованих на певних рахунках і призначених для певної мети 

як і саме поняття «бюджет» в теорії фінансового права в матеріальному 

аспекті, так і як особлива кредитна організація (наприклад, Пенсійний 

фонд України, Фонд загальнообов‟язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття). Отже, дана дефініція 

використовується для позначення як об'єктів, так і суб'єктів бюджетного 

права. 

Незважаючи на широке використання дефініції «правовий режим» 

як в науковій літературі, так і в спеціальних дослідженнях, єдиного 

трактування його розуміння до теперішнього часу не склалося. Під цим 

терміном в найзагальнішому вигляді розуміється порядок регулювання, 

який виражений в комплексі правових засобів, що характеризують 

особливе поєднання дозволів, що взаємодіють між собою, заборон, а також 

позитивних зобов'язань і що створюють особливу спрямованість 

регулювання. 

Правовий режим є особливим порядком правового регулювання, що 

виражається в певному поєднанні юридичних засобів і створює бажаний 

соціальний стан і конкретну міру сприятливості або несприятливості для 

задоволення інтересів суб'єкта права. 

У відсутність загальних теоретичних розробок про конструкцію 

правового режиму у фінансовому праві, вивчення правового режиму 

місцевих бюджетних фондів є складним. У зв'язку з цим для цілей нашого 

дослідження слід використати розуміння «правового режиму» як 

закріпленого правовими нормами і забезпеченого сукупністю юридичних 

засобів положення деякого об'єкту. 

Правові режими встановлюються в самих різних сферах і для 

позначення правового стану різнорідних об'єктів, тому режим конкретного 

об'єкту в першу чергу обумовлений специфікою конкретного об'єкту - 

носія режиму. Відносно даного об'єкту можна виділити наступні 

особливості: 

По-перше, місцеві бюджетні фонди є лише сукупністю 

матеріальних коштів і, відповідно, є об'єктом права. 
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По-друге, дана конструкція є лише частиною коштів бюджету, тому 

коштам місцевих бюджетних фондів властиві усі ознаки бюджетних 

коштів. Отже, правовий режим місцевих бюджетних фондів слід 

розглядати як складову частину загального правового режиму бюджетних 

коштів. 

По-третє, оформлення бюджетних коштів у фондову оболонку 

обумовлюється наявністю конкретного цільового призначення їх 

витрачання. Так, новостворювані дорожні фонди повинні будуть 

акумулювати кошти, що підлягають використанню з метою фінансового 

забезпечення дорожньої діяльності відносно автомобільних доріг 

загального користування. 

По-четверте, специфічним є коло суб'єктів, уповноважених 

акумулювати, розподіляти і використати грошові кошти місцевих 

бюджетних фондів. 

По-п'яте, значні особливості має режим коштів, що виділяються, а 

також умови їх розподілу і виділення. 

Крім того, встановлення будь-якого правового режиму має яку-

небудь мету, під якою розуміється майбутній результат, до якого прагне 

суб'єкт. Відносно правового режиму місцевих бюджетних фондів, його 

метою слід вважати такий вплив правових засобів на суспільні відносини, 

який призводить до встановлення положення місцевих бюджетних фондів, 

що найбільшою мірою сприяє достатньому і своєчасному фінансуванню 

пріоритетних напрямів витрачання бюджетних коштів. 

Вказані особливості правового режиму обумовлюють специфічний 

зміст комплексу правових засобів, що встановлюють правовий режим 

місцевих бюджетних фондів. Слід зазначити, що категорія «правові 

засоби» використовується правознавцями дуже широко і є узагальнюючим 

поняттям, зокрема, до правових засобів можуть бути віднесені наступні: 

юридичні норми, нормативно-правові акти, принципи права, 

правовідносини, юридичні факти, суб'єктивні права і обов'язки, акти 

реалізації прав і обов'язків, правозастосовні акти, правосвідомість, режим 

законності тощо. 

При своєму впливі на правову дійсність юридичні засоби 

об'єднуються в певну систему, яка утворює механізм правового 

регулювання, тобто систему юридичних засобів, організованих 

послідовним чином з метою впорядкування суспільних відносин, сприяння 

задоволенню інтересів суб'єктів права. 

Найчастіше в літературі виділяються наступні елементи механізму 

правового регулювання : норми права, юридичні факти або фактичні 

склади, правовідносини, акти реалізації прав і обов'язків, охоронні 

правозастосовні акти. Саме поєднуючись певним чином, правові засоби 

виступають основними працюючими частинами (елементами) впливу 

права, механізму правового регулювання, правових режимів (тобто 

функціональної сторони права). 
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Оскільки найважливішою властивістю правового регулювання є 

його нормативність, то саме норми права є основою, за допомогою якої 

вводиться той або інший режим; саме на рівні нормативно-правового 

регулювання задаються єдині загальні масштаби поведінки, 

передбачаються усі ті подальші юридичні засоби, які будуть задіяні в 

механізмі правового регулювання.
.
 

Отже, правові приписи утворюють основу (базовий рівень) 

правових засобів, що встановлюють основні правила про правове 

положення і правила збирання, розподілу і використання коштів місцевих 

бюджетних фондів, а також закріплюють усі інші правові засоби, що 

утворюють вторинний (тобто той, що представляє собою другий ступінь 

по складу, по складності, на відміну від первинного) рівень правових 

засобів, що становлять правовий режим місцевих бюджетних фондів. До 

нього можуть бути віднесені усі інші правові засоби (юридичні факти, 

правовідносини, правозастосовні акти, акти реалізації прав і обов'язків, 

інші правові засоби, перелік яких зважаючи на різноманіття правових 

явищ не може бути вичерпаний), окрім правових приписів. 

Конкретний набір правових засобів вторинного рівня, закріплених в 

правових нормах, визначається в першу чергу цільовою спрямованістю, 

призначенням і особливостями окремих видів фондів. Оскільки бюджетні 

фонди неоднорідні за своїм складом, їх можна класифікувати по різних 

підставах. 

Зокрема, бюджетні фонди можуть бути класифіковані за строками 

дії на тимчасові і постійні; за формою власності на державні і комунальні; 

залежно від органів, що їх, що створюють, виділяються Фонди Уряду, 

Адміністрації, Кабінету міністрів України, Президента України, місцевих 

державних адміністрацій; за напрямами витрачання грошових коштів, 

фонди бувають галузевими (створюваними при окремих відомствах) і 

міжгалузевими. 

 В окрему групу бюджетних фондів можна виділити резервні фонди, 

разом з цільовими бюджетними фондами і фондами, що утворюються у 

складі витрат бюджетів. 

Місцеві бюджетні фонди можуть бути класифіковані так само, як і 

державні. З аналізу норм чинного законодавства України найбільш 

актуальної на сьогодні є класифікація місцевих бюджетних фондів 

залежно від цільового призначення: 

- фонди фінансового вирівнювання; 

- фонди співфінансування; 

- фонди компенсацій; 

- резервні фонди. 

Причому перші три групи фондів є «інструментами міжбюджетного 

перерозподілу фінансових ресурсів. 

Отже, правовий режим місцевих бюджетних фондів є неоднорідним 

за своїм змістом і включає ряд субрежимів – правових режимів окремих 
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видів місцевих бюджетних фондів (резервних фондів, фондів компенсацій, 

фондів співфінансування). 

При розгляді правового режиму бюджетних фондів необхідно 

відмітити існування і такої форми відокремлення грошових коштів 

бюджету, що використовується для фінансування соціальних і 

економічних завдань держави, як цільові програми. Цей інститут 

використовується у рамках програмно-цільового бюджетного планування і 

може бути визначено як складні функціональні видатки відповідного 

бюджету, що включають сукупність заходів, які фінансуються з 

використанням різних форм бюджетних видатків, і можуть мати 

триваліший строк реалізації ніж бюджетний рік. 

До переваг цільових програм як інструменту управління 

державними видатками відносять: організаційна і фінансова участь 

приватних інвесторів в реалізації державних заходів; кількісне і вартісне 

вираження цілей і результатів цільових програм; призначення єдиного 

державного замовника по заходах схожої спрямованості; галузева і 

територіальна інтеграція цільових програм. 

Використання цільових програм активно поширене у багатьох 

країнах світу. Наприклад, механізм бюджетного самофінансування США в 

1988 р. був доповнений системою фінансування федеральних цільових 

програм, здійснюваною у формі цільових трансфертів, які надаються на 

умовах зустрічного фінансування. 

Цільові програми активно використовуються і на регіональному 

рівні, при цьому регіональні цільові програми є комплексними програмами 

вирішення великих першочергових соціально-економічних проблем 

регіону.  

За своєю природою цільові програми дуже схожі з раніше 

створеними цільовими бюджетними фондами. В той же час цей інструмент 

фінансування має і значні відмінності з даною конструкцією.  

По-перше, дія цільових програм, як правило, розрахована на 

декілька років, з щорічним затвердженням кошторису за цим напрямом.  

По-друге, для загальнодержавних програм характерне 

співфінансування заходів з двох і навіть з трьох бюджетів – Державного і 

місцевого.  

По-третє, цільові програми за цільовим призначенням є, як правило, 

соціальними, тоді як бюджетні фонди створюються для вирішення 

економічних завдань.  

По-четверте, кошти цільових програм формуються за рахунок 

коштів бюджету, тоді як цільові бюджетні фонди формуються за рахунок 

спеціального роду доходів. 

Отже, встановлено, що місцевий бюджетний фонд може бути 

охарактеризований як відособлений усередині відповідного місцевого 

бюджету фонд грошових коштів, що створюється на основі нормативно-

правових актів відповідних органів місцевого самоврядування і 
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витрачається на фінансування встановлених видаткових зобов'язань 

відповідного бюджету, кошти якого знаходяться у розпорядженні 

територіальної громади. 

Місцеві бюджетні фонди відіграють особливу роль в механізмі 

бюджетного фінансування у складі місцевих бюджетів, дозволяючи 

збалансувати потреби суспільства з його можливостями, забезпечити 

необхідний обсяг ресурсів на основних напрямах соціального і 

економічного розвитку певної адміністративно-територіальної одиниці, а 

також максимально відкрито і прозоро використати грошові кошти, 

забезпечуючи можливість належного контролю над їх витрачанням. 

Під правовим режимом місцевих бюджетних фондів слід розуміти 

закріплене правовими нормами і забезпечене сукупністю юридичних 

засобів положення відокремленої частини бюджетних коштів відповідних 

бюджетів, спрямованих на встановлення своєчасного і оптимального 

процесу збирання, розподілу і використання грошових коштів, що 

відокремлені з певним цільовим призначенням і забезпечують 

безперебійне фінансування пріоритетних завдань адміністративно-

територіальної одиниці. 

Аргументовано, що правовий режим місцевих бюджетних фондів 

включає два рівні правові засоби: базовий і вторинний. Базовий рівень 

правових засобів утворюють правові приписи, що встановлюють основні 

правила про суть і формування місцевих бюджетних фондів, а також 

порядок збирання, розподілу і використання коштів з даних фондів. До 

вторинного рівня можуть бути віднесені усі інші правові засоби (юридичні 

факти, правовідносини, правозастосовні акти, акти реалізації прав і 

обов'язків), закріплені в приписах нормативно-правових актів. Конкретний 

набір правових засобів даного рівня визначається в першу чергу цільовою 

спрямованістю і призначенням окремих видів фондів. Місцеві бюджетні 

фонди можуть бути класифіковані залежно від цільового призначення: 

фонди фінансового вирівнювання; фонди співфінансування; фонди 

компенсацій; резервні фонди. 
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4.5. Еволюція парадигми державних фінансів в економіці 
 

Напрям економічного розвитку залежить від парадигмальних рамок, 

у яких сприймається економічна реальність. У рамках цілісної парадигми 

під економічними благами розуміються також суспільні, а не тільки 

приватні блага. Відповідно державний сектор включений в економіку. 

Індивідуалістичний підхід передбачає зведення економічної реальності до 

ринку та відкрито чи приховане негативне ставлення до державного 

сектора як неекономічного. Методологічний холізм і методологічний 

індивідуалізм породжують різні стратегії економічної політики і, зрештою, 

призводять до різних результатів економічного розвитку. 

Роль держави посідає центральне місце в розвитку економіки як 

самостійної дисципліни і є одним із найбільш дискусійних питань, що 

розглядаються сучасними економістами та політекономістами. У перші 

післявоєнні роки відбувся поворот економічної теорії в бік 

інтервенціонізму, мотивований гострою потребою реконструкції в 

розвинених капіталістичних країнах, встановленням соціалізму в деяких 

частинах Азії та Східної Європи та звільненням багатьох країн, що 

розвиваються, від колоніалізму. 

Після чверті століття інтервенціоністської політики енергійна 

реакція на державне втручання почалася з дискредитації етатизму 

соціального забезпечення в розвинутих капіталістичних країнах, зросла 

через поширення програм лібералізації серед країн, що розвиваються 

протягом 1980-х років, і завершилася демонтажем соціалістичного 

центрального уряду. планування з 1989 року. 

Перше обґрунтування необхідності державного втручання в 

економіку і формування фінансового механізму національного 

розвиткузнаходимо в працях меркантилістів. Теорія меркантилізму 

домінувала в економічній ідеології протягом 250 років (16-18 ст). Із самого 

початку праці меркантилістів були не чисто науковими економічними 

дослідженнями, а мали вигляд трактатів-порад для правителів, а їх 

авторами були купці та державні діячі:Вільям Стаффорд (1554-1612) та 

Томас Ман (1571-1641) в Англії, ГаспарСкаруффі (1519-1584), 

http://www.ibser.org.ua/publications/monitoringcategories/richnyy
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Джованні Ботеро (1544-1617) та АнтоніоСерра (1580-?) в Італії, Жан 

Боден (1529 або 1530-1596), Антуан Монкретьєн (1575 або 1576-1621), 

Жан-Батист Кольбер (1619-1683) у Франції) та інші. 

Меркантилізм, виникнувши як сукупність досить різноманітних 

політико-економічних доктрин, обумовлених практичними потребами, 

обґрунтовує необхідність активного державного втручання в фінансово-

господарську діяльність переважно у формі протекціонізму. Від держави 

вимагається встановлення високих імпортних мит на промислові товари, 

надання субсидій національним виробникам на створення експортної 

продукції та імпортозаміщення тощо. Тобто активна державна фінансова 

політика була органічною частиною меркантилізму, тому в період 

панування цієї економічної теорії відбувається заміна місцевих 

розрізнених правил торгівлі на загальнонаціональні правила.  

Концепція меркантилизму пройшла дві стадії в своєму історичному 

розвитку. Фундаментальною характеристикою першого етапу виступає 

зацикленість на проблемі накопичення дорогоцінних металів в 

національному масштабі, шукаючи шляхи накопичення коштів, 

меркантилісти доходять до обґрунтування необхідності стимулювання 

профіциту платіжного балансу. 

Ортодоксальне вираження теорії меркантилізму находимо в праці 

лондонського купця Томаса Мана «Багатство Англії у зовнішній торгівлі або 

баланс нашої зовнішньої торгівлі як регулятор нашого багатства» (1664): 

«звичайним засобом збільшення нашого багатства і грошей є зовнішня 

торгівля.При цьому ми повинні постійно дотримуватися такого правила: 

продавати іноземцям щорічно на більшу суму, ніж ми купуємо у них». 

Меркантилістські трактати вимагали від урядів підтримки 

зовнішньої торгівлі, розвиткувласного виробництвата імпортозаміщення. 

Механізм державного регулювання мав складатися з адміністративних та 

фіскальних заходів. З позиції сучасної економічної науки меркантилізм 

видається більш схожим на лобіювання інтересів торгівлі, ніж на 

ґрунтовну наукову теорію. Разом з тим відмічаємо, що праці другого етапу 

розвитку меркантилізму є більш системними і глобальними, розглядаючи 

зовнішню торгівлю як шлях до збільшення національного багатства і 

досягнення світового лідерства. 

Проблемою збільшення державних фінансів займалася наукова 

школа камералістів. Назва «камералізм» походить від латинського слова 

«camera», або в економічній інтерпретації «державна скарбниця». 

Камералізм, як наукова течія з'явився в 17 столітті в Німеччині. Перше 

економічне видання про камералізм«Німецька князівська держава» було 

написано канцлером крихітної держави Саксен-Гота Ф. Л. Зекендорфом у 

1656 році. У цьому вченні саме держава розглядалася як економічна 

спільнота, здатна вирішити більшість економічних та соціальних проблем 

у країні. Одним із головних представників камералізму був Іоганн Генріх 

Готліб фон Юсті (1717-1771), багаточисельні праці якого були присвячені 
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внутрішньому державному управлінні, що має на меті всезагальне благо, 

щастя кожного окремого людини і всього суспільства. Оскільки 

економічна діяльність порождає конкуренцію, роз'єднує людей, держава як 

особовий соціально-політичний інститут повинна взяти на себе функцію 

приведення їх до згоди. 

Загальноприйнята точка зору полягає в тому, що камералізм був 

німецьким окремим випадком більш поширеного меркантилістського 

дискурсу. Проте камералізм був розроблений з огляду на відсутність 

виходу до моря у багатьох німецьких держав. Політика камералізму, 

спрямована на накопичення грошових ресурсів всередині держави. 

Традиційно князі отримували доходи з трьох джерел: оподаткування, 

продукції князівських маєтків і будь-яких доходів, які вони могли 

отримати від своїх князівських привілеїв і монополій. Тому основна увага 

камералістів зосереджувалась на практиці збільшення цих надходжень до 

державної скарбниці.  

Центральною ланкою державного регулювання були фінансові 

установи, які поділялися на органи, зайняті збором коштів (фіскальні), 

органи, які накопичували кошти та займалися розподілом державних 

витрат, і, нарешті, органи, які вели незалежний фінансовий облік та 

контроль фінансів. 

Чергову теорію виникнення національного багатства розробила 

наукова школа фізіократів, представники цієї школи на чолі з 

Франсуа Кене вважали, що багатство націй походить виключно від 

цінності сільського господарства. Теорія виникла у Франції і сягнула піку 

популярності в другій половині вісімнадцятого століття. Сам термін 

«фізіократія», введений П'єром Дюпоном де Немуром (1767), буквально 

перекладається як «правління природи». Фізіократія є першою добре 

розробленою теорією економіки, завдяки працям П‟єраБуагільбера (1646-

1714), Франсуа Кене (1694-1774), Вінсента де Гурне (1712-1759), 

Віктора Мірабо (1715-1789), П'єра Дюпона де Немура (1739-1817), 

Анна Робера ЖакаТюрго (1727-1781) та інших. 

Теорія характеризується головним чином вірою в те, що державна 

політика не повинна втручатися в дію природних економічних законів і що 

земля є джерелом усіх багатств.  

Найзначнішим внеском фізіократів був їхній акцент на 

продуктивній праці як джерелі національного багатства. Наріжним 

каменем фізіократичної доктрини була аксіома Франсуа Кене про те, що 

лише сільське господарство дає надлишок. 

Фізіократи, реагуючи проти надмірних меркантилістських правил 

Франції свого часу, висловлювали віру в «природний порядок» або 

свободу, за якою люди, дотримуючись своїх егоїстичних інтересів, 

сприяли загальному благу. Оскільки, на їхню думку, цей природний 

порядок успішно функціонував без допомоги уряду, вони радили державі 

обмежитися відстоюванням прав приватної власності та особистої 
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свободи, зняттям усіх штучних бар‟єрів у торгівлі та скасуванням усіх 

марних законів. 

Фізіократи стверджували, що праця і торгівля повинні бути 

звільнені від усіх обмежень. Втручання уряду через податки, регулювання, 

контроль над цінами перешкоджає діяльності торговців і таким чином 

перешкоджає реалізації природних законів економіки. Отже, фізіократи 

стверджували, що уряд має залишити економіку в спокої та дозволити 

окремим особам в економіці робити все, що їм заманеться, намагаючись 

реалізувати власні егоїстичні інтереси; цю доктрину вони назвали laissez 

faire, або «нехай роблять». 

Фізіократи проголосили laissez-faire у Франції 18-го століття, 

поклавши його в саму основу своїх економічних принципів, а відомі 

економісти, починаючи з Адама Сміта, розвинули цю ідею. Термін laissez-

faire зазвичай асоціюється з фізіократами та класичною політичною 

економією.  

В економічній теорії початку XIX ст. переважала класична 

економічна ідеологія. Сформована передусім на працях Адама Сміта, вона 

проголошувала ідею вільного ринку, позбавленого втручання держави. 

Багато прихильників вільного ринку спираються на тези Сміта, 

викладені у «Багатстві народів» (1776 р.). Його робота майже одноосібно 

знищила аргументи меркантилістів на користь протекціонізму та інших 

форм державного втручання. 

Основна ідея класичної школи полягала в тому, що ринки працюють 

найкраще, коли їх залишають у спокої, і що немає нічого, крім найменшої 

ролі уряду. Цей підхід твердо полягає в принципі laissez-faire і твердій вірі 

в ефективність вільних ринків для стимулювання економічного розвитку. 

Слід залишити ринки працювати, тому що механізм цін діє як могутня 

«невидима рука», яка розподіляє ресурси туди, де вони найкраще 

використовуються. Його доктрина «Невидимої руки» проголошувала, що 

добровільний власний інтерес мільйонів людей створює стабільне, 

процвітаюче суспільство (те, що Сміт називав природною гармонією) без 

необхідності центрального керівництва з боку держави.«Економіст вважав, 

що ринковому суспільству притаманна низка хороших людських рис. 

Пекарі та різники здебільшого доброзичливі до інших людей. Вони 

сумують, коли їхні друзі хворіють або втрачають гроші. Отак у людей 

формується почуття правильного і неправильного. Ринкове суспільство 

було б не дуже життєздатним, якби люди були цілковитими здирниками: 

пекарі брехали б про вагу паляниць, а пивовари розбавляли б пиво. Обман 

і шахрайство стали б нормою, що спричинило б хаос. Діяльність у власних 

інтересах тільки тоді приносить користь суспільству, коли люди 

поводяться чесно і відповідально» [7]. 

З точки зору макроекономіки класичні економісти припускали, що 

економіка завжди повертатиметься до рівня повної зайнятості реального 

виробництва за допомогою автоматичного механізму саморегулювання. 
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Автори класичної школи намагалися скоротити перелік функцій 

держави. Держава може виконувати лише такі три основні функції: 

захищати суспільство від іноземних нападів, встановлювати систему 

правосуддя в країні, підтримувати громадські роботи та установи, які 

приватні підприємці не можуть виконувати. приватно. Будь-які види його 

діяльності, що виходять за описані рамки, завдають шкоди господарству. 

Погляди науковців класичної школи лягли в основу лібералізму, що 

виник як ідеологія буржуазії у 17 столітті й остаточно оформився як ідейна 

доктрина до середини 19 століття. «Один із конститутивних компонентів 

сучасного капіталістичного духу, і не лише його, а всієї сучасної 

культури, – раціональна життєва поведінка на основі ідеї професійного 

покликання – постав (і наша праця присвячена доведенню цього) із духу 

християнської аскези» [2] 

Економічний лібералізм базується на принципах особистої свободи, 

приватної власності та обмеженого втручання уряду. Класичний 

лібералізм наголошував на свободі від державного регулювання 

«Громадянин США, котрого закон зобов‟язує виділити, скажімо, 10% 

свого доходу на купівлю певного пенсійного контракту, що контролюється 

державою, тим самим позбавляється відповідної частки своєї власної 

свободи» [13]. Кожна особа, яка переслідує власний інтерес, забезпечує 

найкращі інтереси суспільства: «Переслідуючи власні інтереси, людина 

часто реальніше служить інтересам суспільства, ніж тоді, коли свідомо 

прагне це робити. Мені жодного разу не доводилося чути, щоб багато 

доброго зробили ті, хто вдавав, ніби веде торгівлю заради добра 

суспільства. А втім, такі претензії рідко трапляються серед купців, і не 

потрібно багато слів, щоб переконати їх відмовитися від них» [10]. 

Сили вільної конкурентоспроможної ринкової економіки 

керуватимуть виробництвом, обміном і розподілом у спосіб, який жоден 

уряд не зможе покращити. Таким чином, роль уряду зводиться до захисту 

прав власності, виконання контрактів, що надають суспільні блага, і 

підтримки внутрішньої та зовнішньої безпеки. 

Згідно доктрини вільна економічна діяльність громадян є джерелом 

розвитку економіки, відповідноголовною метою лібералізму є мінімізація 

різних форм примусу.Концепція держави-нічного сторожа закріплювала за 

урядом деякі основні функції: забезпечення внутрішньої і зовнішньої 

безпеки громадян та їх майна, створення правової бази для господарських 

відносин і виконання угод. 

Концепція мінімальної держави (мінімального етатизму) найчастіше 

використовується в літературі на позначення держави, обмеженої 

наданням захисту і правосуддя в рамках вільної ринкової економіки. 

Мінімальний етатизм розвинувся з класичного лібералізму сімнадцятого та 

вісімнадцятого століть, який розглядав суспільство як засіб для 

процвітання індивідів, а не підпорядковував їх для посилення державної 

влади. Вільгельм фон Гумбольдт (1737-1835 рр.), стверджував, щооскільки 
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державний устрій, не може не обмежувати свободу, то він є «необхідним 

злом». 

Прибічники політичної ідеології, яку називаютьлібертаріанством 

вважають, що єдиною справедливою формоюдержави ємінімальна 

держава(«нічний сторож»), яка вилучає у громадян через податки лише те, 

що витрачається на їх захист від злочинців та захист самої держави від 

зовнішньої агресії (включаючи оплату праці тих, хто організовує й 

здійснює цей захист), і не здійснює ніякого перерозподілу доходів через 

оподаткування та соціальні програми. Але деякі йдуть ще далі: «Основна 

ідея лібертаріанства полягає в тому, що людям потрібно дозволити жити 

на власний розсуд. … У суспільстві лібертаріанців не було б ані 

добробуту, ані системи соціального забезпечення. Люди, які хотіли б 

допомогти іншим, робили б це добровільно на засадах благодійності, 

замість того, щоб використовувати гроші, силою стягнуті з платників 

податків. А той, хто прагнув би заощадити собі на пенсію, робив би це 

через приватне страхування» [12] 

Різноманітні ідеї економічного лібералізму панували майже до 

19 ст. Новий етап у теорії державних фінансів пов‟язаний з виявленням в 

економіці так званих провалів ринку. Джон Стюарт Мілль (1806-1873) 

здебільшого був класичним ліберальним економістом. Однак він думав 

про різні види ринкових провалів, як-от зовнішні ефекти, суспільні блага, 

проблеми стимулів. Спостерігаючи ці проблеми та невдачі ринків,Мілль 

думав, що уряд, можливо, міг би допомогти виправити проблеми, 

втрутившись і здійснивши певні дії. Мілль вважав, що системи 

оподаткування можуть пом‟якшити деякі проблемизовнішніх ефектів.З 

робіт Мілляможна зробити висновок, що державне втручання може 

виправити провали ринку. Одночасно він вважав, що більшість урядовців, 

особливо бюрократів, насамперед зацікавлені в тому, щоб забезпечити собі 

комфортне життя та зберегти роботу, отже, не обов‟язково 

здійснюватимуть дії, які принесуть користь суспільству в цілому. І він 

стверджував, що в багатьох випадках насправді краще нічого не робити, 

щоб вирішити проблему зовнішнього впливуніж довіряти урядовцю 

регулювання. Джон Стюарт Мілль був прибічником зниження бюджетних 

видатків, він пропонував переглянути статті видатків, мінімізувавши 

витрати на оборону та розширивши видатки на соціально-економічні 

функції держави, зокрема освіту. Таким чином, Мілль запропонував 

своєрідну модель мислення про питання стійкості в політичній економії. 

На початку 19 ст.засади лібералізму класичної школи починають 

переглядатися. Насамперед почала зникати віра в ефективність вільного 

ринку як регулятора економічних процесів. Наслідком мінімальної 

держави в економіці були крайня нерівномірність розподілу доходів, 

низький рівень життя населення та важкі умови праці, що призвело до 

виступів робітників.На противагу теоріям про «природній порядок», 

«вільну руку ринку» та «природну свободу» Карл Маркс, Фрідріх Енгельс 
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з одного боку, а Шарль де Сісмонді, Генрі Сіджвік, а згодом і 

Джон Мейнард Кейнс з іншого розробляють ідеї активної ролі держави в 

економічному житті країни. 

Шарль де Сісмонді (1773-1842) набагато випередив за поглядами 

свій час, його «Нові принципи політичної економії, або багатство у 

взаєминах з населенням» (1819) являють собою першу ліберальну критику 

економіки laissez-faire. Свою головну роботу віннаписав з позицій соціал-

реформістського напряму, виступав за державну підтримку та всебічний 

розвиток дрібного товарного виробництва. Пропонував заходи щодо 

підвищення рівня споживання працюючих, проведення соціальних реформ 

(охорона прав та гарантування заробітної плати робітників, система 

соціального страхування та забезпечення, створення профспілок та участь 

робітників у прибутках капіталістів). У сфері оподаткування вважав за 

необхідне обмежити непрямі податки, які стосувалися переважно бідняків, 

збільшити частку прибуткового податку в бюджеті держави. Підкреслював 

значення зростання матеріального добробуту населення як необхідної 

умови економічного прогресу. 

У 40-х р. 19 ст. починає розвиватися німецька історична школа, 

засновником якої вважається Фрідріх Ліст (1789-1846). У своїй праці 

“Національна система політичної економії” (1841) Ф. Ліст розробляє 

концепцію активної економічної ролі держави. На відміну від 

марксистської теорії всеосяжності інструментів державного регулювання 

економіки, Ліст розглядає державу як найбільше господарство, яке 

постійно й беззаперечно впливає на решту господарств, володіє 

відповідними засобами, споживає їх та управляє ними. Головними 

інструментом регулювання економіки, на думку вченого, є 

протекціоністські заходи. Для історичної школи характерним є етатизм, 

фетишизація держави та централізму. Проте ідеї про активну участь 

держави залишалися лише теоретичними постулатами, а економічна 

політика країн на той час формувалася на основі класичного погляду на 

роль держави в економіці. 

Німецьку історичну школу в різні часи очолювали: Макс Вебер 

(1864-1920) у Німеччині та Йозеф Шумпетер (1883-1950) в Австрії та 

США, а також Вернер Зомбарт (1863-1941). Більшість членів школи були 

також Sozialpolitiker (прихильниками соціальної політики), тобто 

піклувалися про соціальні реформи та покращення умов для простої 

людини в період важкої індустріалізації. 

Генрі Сіджвік (1838-1900) працював в економіці в той час, коли 

мейнстрімна економіка переживала перехід від класичної школи до 

неокласичної економіки Вільяма Стенлі Джевонса і Альфреда Маршалла. 

Сіджвік відповів на ці зміни, писавши свої роботи на поєднуючи погляди 

Дж. С. Мілля та В. С. Джевонса. «Принципи політичної економії» 

(1883) наголошували на необхідності втручання держави в економічне 

життя та можливість обмеження системи «природної свободи», адже 
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laissez-faire створює конфлікт приватнихта суспільних інтересів. 

Пояснюючи це, Сіджвік приводить прості приклади: 

1) від маяка суспільство отримує вигоду, однак навряд чи хоч один 

бізнесмен вкладе свої кошти в маяк, розраховуючи отримувати прибуток 

від його послуг; 

2) певне положення земельної ділянки може створити суспільству 

серйозні проблеми при прокладанні шляхів сполучення і тодіїї ціна 

набагато перевищує звичайну ренту з аналогічних ділянок землі. 

Отже, вільна конкуренція не забезпечує вирішення проблем 

виробництва, потрібне державне регулювання в тій чи іншій формі. 

Сіджвік мав великий вплив на розвиток Теорії суспільного 

добробуту, оскільки його робота надихнула Артура Сесіла Пігу (1877-

1959) на роботу «Економічна теорія добробуту» (1924). 

Для представників маржиналістського напряму економічної думки 

(В. С. Джевонса (1835-1882), К. Менгера (1840-1921), Л. Вальраса (1834-

1910,) також був характерний відхід від основних принципів класичного 

напряму. 

Артур Сесіл Пігу (1877-1959), британський економіст, найбільш 

відомий своїми роботами в галузі економіки добробуту. Ідеї Пігу лягли в 

основу соціальних реформ в Англії і створили базис для розвитку 

численних теорій держави загального добробуту. 

Пігу розвинув концепцію зовнішніх ефектів, витрат або вигод, які 

не враховуються особою, яка здійснює діяльність. Він стверджував, що 

існування зовнішніх ефектів є достатнім виправданням для державного 

втручання. Якщо хтось створює негативний зовнішній ефект, наприклад, 

забруднення, то необхідно впровадити податок на таку діяльність, щоб 

перешкодити їм. Податок Піґу (англ. Pigouvian tax) – податок на 

економічну діяльність, яка створює негативні зовнішні ефекти. Наприклад, 

податок за забруднення довкілля – податок, виплачуваний підприємством 

забруднювачем і рівний граничним зовнішнім витратам, які несуть ті, хто 

піддається зовнішнім наслідкам забруднень від даного підприємства. 

Таким чином, підприємство-забруднювач виявляється поінформованим 

про повні громадські (регіональні або глобальні) витрати його 

функціонування, а жертва забруднення отримує справедливе 

відшкодування за завдані збитки.ОдночасноПігу виступав за субсидії для 

діяльності, яка створює позитивні зовнішні ефекти.  

Виступаючи за рівномірний розподіл доходів, Пігу пропонував 

активну податкову політику, зокрема прогресивну систему оподаткування 

доходів. 

Карл Маркс (1818-1883) вважав, що анархічна, незапланована 

природа складної ринкової економіки схильна до економічних криз, 

оскільки попит і пропозиції стають невідповідними, що спричиняє 

величезні коливання ділової активності і, зрештою, серйозні економічні 

депресії. 
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Фрідріх Енгельс (1820-1895) вивчав економічні спади в Англії та 

1844 року опублікував «Становище робітничого класу в Англії». Ось його 

висновок: 1844 був роком зростання, але Енгельс передбачав черговий 

спад у 1847 році, а також те, що цей спад призведе до революції. Спад 

настав точно за розкладом, також в 1848 році, відбулася «Весна націй» –

найбільша хвиля революцій в європейській історії, і лише Англії, ледве 

вдалосяцього уникнути. Того ж року Енгельсз німецьким філософом 

Марксом опублікував «Маніфест комуністичної партії» (тоді термін 

«комуніст»був синонімом «соціаліста»). В «Маніфесті комуністичної 

партії» короткоі ясно викладається ідея, що вся історіялюдства – це 

класова боротьба. Буржуазія (капіталісти) зруйнувала аграрне суспільство, 

при цьому буржуазія захопилавесь капітал, а рештастали пролетаріатом – 

незаможним класом. Пролетарі повинні об'єднатися, а буржуа 

видавлюватимуть друг друга з бізнесу, поки в ньомуне залишиться зовсім 

малолюдей. У розділі «ІІ. Пролетарі та комуністи» наводиться коротка 

програма переходу від капіталістичної суспільної формації до 

комуністичної, що здійснюється насильницьким шляхом панування 

диктатури пролетаріату.  

Але в реальності робітники не поспішали об'єднувалися, і революції 

1848 року зійшлинанівець, у всіх випадках влада була відновлена протягом 

року.У 1867 році Марксзакінчує «Капітал», який був тимж «Маніфестом», 

але у формі політичної економії. На час публікації «Капіталу» умови 

життя робітників почали покращуватися черезпоступове реформування 

соціальної сфери. Це визнавав навіть Енгельс. Проте Маркс як і раніше, 

очікував, що люди влаштують революцію. Маркс стверджував, що чим 

більш розвиненою стає капіталістична економіка, тим більше цих протиріч 

і конфліктів. Чим більше капіталізм створює багатство, тим більше він сіє 

насіння власного знищення. Зрештою, пролетаріат усвідомить, що має 

колективну владу, щоб повалити небагатьох капіталістів, що залишилися, 

а разом з ними і всю систему. Вся капіталістична система – з її приватною 

власністю, грошима, ринковим обміном, обліком прибутків і збитків, 

ринками праці тощо – повинна бути скасована, думав Маркс, і замінена 

повністю спланованою, самокерованою економічною системою, яка 

принесе повний і повний кінець експлуатації та відчуження. Соціалістична 

революція, стверджував Маркс, неминуча. 

1871 року Німеччина об'єдналася під владою «залізного канцлера» 

Отто фон Бісмарка. Намагаючись убезпечити державу від соціальної 

революції канцлер побудував політику на одночасному врахуванні 

інтересів робітничого класу та суворому перешкоджанні соціал-

демократичної агітації. Незабаром у робітників Німеччини з'явилися 

медичне страхування, страхування від нещасних випадків та пенсія для 

осіб старше від 65 років. Це заклало основи для розвитку соціальної 

функції державних фінансів.  

Одночасно великі землевласники та промисловці вимагали від 
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держави впровадження захисних мит. Перехід від вільної торгівлі до 

протекціонізму відбувався протягом наступних років в декілька етапів. 

Змішана економіка Германії спрацювала. Німеччина почала наздоганяти 

Британію. Економіка змішаного типу виявилася настільки ефективною, що 

сьогодні цієї моделі дотримуються багато країни, включаючи США. 

Регулюючи ключові сектори економіки та не втручаючись в інші, Бісмарк 

винайшов сучасну форму економіки змішаного типу: регулюються – важка 

промисловість, промислова праця, транспорт; не регулюються: сільське 

господарство, малий бізнес. 

Соціальні реформи у Британії, які були початком соціальної 

держави, хоч почались пізніше, ніж у Німеччині, але виконали мету 

стримування революційних настроїв зростаючого робітничого класу щодо 

радикальних рішень їхнього зубожіння. Народний бюджет Девіда Ллойда 

Джорджа (1910 р.) запровадив безпрецедентні податки на землі та доходи 

багатих британців для фінансування нових програм соціального 

забезпечення. Ллойду Джорджу також вдалося внести до парламенту свій 

Закон про національне страхування 1911 року, який передбачає 

страхування на випадок хвороби та інвалідності, а також систему 

страхування на випадок безробіття. 

Неминуча соціалістична революція Маркса не відбулась саме там, 

де її передбачала теорія Маркса, – у найрозвиненіших капіталістичних 

країнах. Навпаки, соціалізм був нав‟язаний бідним, так званим країнам 

третього світу. І ті революції мимоволі прирекли маси на системну 

бідність і політичну диктатуру. На практиці соціалізм цілковито не зміг 

створити невідчужене, самокероване і цілком сплановане суспільство. Ця 

теорія не змогла емансипувати маси і натомість придушила їх 

державністю, пануванням і жахливим зловживанням державною владою. 

Ранні твори Маркса були наповненими відвертою ненавистю до 

держави. Він стверджував, що держава є «паразитичним» інститутом, 

побудованим на надбудові економіки та активно працюючим проти 

суспільних інтересів. Маркс не думав, що держава має відігравати якусь 

роль в економіці, держава мала відмерти як інститут, відповідно має 

зникнути і система державнихфінансів. Часто прийнято вважати, що ідея 

соціалізму походить від роботи Маркса. Насправді Маркс написав лише 

кілька сторінок про соціалізм, як про моральний або практичний план 

суспільства. Справжнім архітектором соціалістичного ладу був Ленін, 

який вперше зіткнувся з практичними труднощами організації економічної 

системи без рушійних стимулів пошуку прибутку або самогенеруючих 

обмежень конкуренції. Щоправда, формально він говорив, що «держава 

вмиратиме» та «соціалізм є перехід від суспільства з диктатурою 

пролетаріату до суспільства бездержавного», але на практиці 

соціалістична модель державного регулювання, відстоювала принципи 

директивної економіки, яка передбачала контроль за всіма сферами 

суспільних відносин відповідно. 
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Ленін у роботі «Держава і революція» (1917 р.) виділяє тезу про 

перетворення громадян на найманих працівників та робітників 

загальнонародного єдиного державного картелю. Він захоплюється 

централізмом Маркса, закликаючи передати «приватну власність на 

залізниці, фабрики, землю та інше всієї нації, усьому суспільству». Тоді ж 

створюються перші теоретичні схеми переходу до соціалізму. Це була 

спроба пристосувати марксистську доктрину до побудови «держави-

підприємства». Так на російському грунті марксизм перетворився на 

ідеологію планової економіки. 

Соціалізм – визначений як централізована планова економіка, в якій 

уряд контролює всі засоби виробництва – був трагічним провалом 

двадцятого століття. Народжений із прагнення виправити економічні та 

моральні недоліки капіталізму, він значно перевершив капіталізм як в 

економічній несправності, так і в моральній жорстокості. 

Ленін доводить необхідність держави як особливого апарату 

примусу для переходу до соціалізму суспільства за винятком із демократії 

«експлуататорів», вважаючи неминучими придушення та громадянську 

війну. При цьому остання, за його визнанням, означає «ще більшу розруху, 

ніж зовнішня війна», і в поєднанні з хаосом є неодмінним атрибутом будь-

якої «великої революції». 

З квітня 1918 р. скасовується приватна власність. Промисловість 

групується в 53 главки, або центру, – «перший грубий малюнок 

соціалістичного, тобто планового господарства». 

Економічне життя, яке провадилося після революції 1917 року, 

швидко стало настільки дезорганізованим, що за чотири роки радянське 

виробництво впало до 14 відсотків свого дореволюційного рівня. До 1921 

року Ленін був змушений запровадити нову економічну політику (НЕП) – 

часткове повернення до ринкових стимулів капіталізму. Ця коротка суміш 

соціалізму та капіталізму завершилася в 1927 році після того, як Сталін 

розпочав процес примусової колективізації, який мав мобілізувати ресурси 

для стрибка до індустріальної влади – мобілізація селянства в робочу силу 

для будівництва доріг і залізниць, дамб і електромереж, металургійних 

комплексів і тракторних заводів. 

Навіть колишній марксист Струве (1870-1944) вважав прийоми, які 

використовували комуністи «економічно неспроможними, але політично, з 

погляду самозбереження влади, необхідними». У результаті відбулося 

майже повне одержавлення економіки. У ситуації безумовного примату 

політики над економікою (хоча класичний марксизм стверджував 

протилежне) вибір між господарською ефективністю та збереженням 

влади було зроблено на користь збереження влади. 

Система, що склалася за Сталіна та його наступників, набула форми 

командної піраміди.На його вершині був Держплан, вищий державний 

плановий орган, який встановив такі загальні директиви для економіки, як 

цільові темпи зростання і розподіл зусиль між військовими і цивільними 
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виробництвами, між важкою і легкою промисловістю, між різними 

регіонами. Держплан передавав загальні директиви наступним 

міністерствам промислового та регіонального планування, чиї технічні 

радники розбивали загальний національний план на директиви, призначені 

для окремих фабрик, промислових центрів енергії, колгоспів тощо. Таким 

чином, остаточний план нагадував величезну книгу замовлень, де 

вказувалися гайки та болти, сталеві балки, зернопродукти, трактори, 

бавовна, картон та вугілля, які у своїй сукупності становили національну 

продукцію. Теоретично така книга замовлень повинна дозволити 

планувальникам щороку відновлювати працюючу економіку – за умови, 

звичайно, що гайки підігнані до болтів; прогони були відповідних 

розмірів; вихід зерна належним чином зберігався; трактори працювали; а 

бавовна, картон і вугілля були тих видів, які необхідні для їх 

різноманітного використання. Але між теорією і практикою був 

величезний і все більший розрив. 

Розуміння труднощів центрального планування з'являлося повільно. 

У середині 1930-х років, коли радянська індустріалізація була в повному 

обсязі, мало хто говорив про її проблеми. Серед цих небагатьох були 

представники Австрійської школи Людвіг фон Мізес і Фрідріх Гаєк. 

Австрійська школа виникла у Відні наприкінці 19-го і на початку 

20-го століття завдяки роботам Карла Менгера (1840-1921), Ойґена фон 

Бем-Баверка (1851-1914), Фрідріха фон Візера (1851-1926) та інших. 

Австрійська школа економічної думки заснована на методологічному 

індивідуалізмі. Протягом багатьох років базові принципи австрійської 

школи дали початок цінним уявленням про численні економічні питання, 

такі як закони попиту та пропозиції, причини інфляції, теорія створення 

грошей та функціонування курсів іноземної валюти. По кожному з питань 

погляди австрійської школи відрізняються від інших економічних шкіл. 

Австрійська школа розглядає ринковий механізм як процес, а не 

результат задуму. Люди створюють ринки з наміром покращити своє 

життя, а не через свідоме рішення. Отже, якщо залишити купу аматорів на 

безлюдному острові, рано чи пізно їх взаємодія призведе до створення 

ринкового механізму. 

Людвіг фон Мізес (1881-1973) був визнаним лідером австрійської 

школи економічної думки, видатним творцем економічної теорії та 

плідним автором. Праці та лекції Мізеса охоплювали економічну теорію, 

історію, державне регулювання та політичну філософію. 

Мізес розпочав атаку на доцільність соціалізму, яка на той час 

здавалася непереконливою у своїх аргументах щодо функціональних 

проблем планової економіки. Мізес стверджував, що соціалістична 

система неможлива, оскільки планувальники не могли отримати реальну 

інформацію про те, що і скільки треба виробляти (В ринковій системі ця 

інформація виникає внаслідок зростання і падіння цін). Мізес закликав 

соціалістів пояснити, в економічних термінах, як саме працюватиме їхня 
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система. Дебати між австрійцями та соціалістами тривали протягом 

наступного десятиліття й далі до краху світового соціалізму в 1989 році. 

Мізес продемонстрував притаманну непослідовність будь-якої 

системи часткового політичного втручання в ринкову економіку. Контроль 

за цінами та виробничі обмеження щодо прийняття підприємницьких 

рішень спричиняють викривлення та дисбаланс у відносинах попиту та 

пропозиції, а також обмеження щодо найбільш ефективного використання 

ресурсів у обслуговуванні споживачів. Державний регулятор залишається 

перед вибором: або запровадити нові засоби контролю та регулювання, 

намагаючись компенсувати викривлення та дисбаланси, спричинені 

попередніми втручаннями, або скасувати вже існуючі заходи контролю та 

регулювання та дозволити ринку знову стати вільним і 

конкурентоспроможний. Шлях одних поодиноких втручань, за якими 

йдуть інші, тягне за собою логіку зростання державного втручання на 

ринок, що зрештою призведе до того, що вся економіка опиниться під 

державним управлінням. Отже, послідовне застосування державного 

втручання могло б поступово призвести до соціалізму. 

Приватну власність і вільна ринкова економіка, наполягав він, це 

єдина система соціального співробітництва, яка надає широку свободу 

свободи та особистого вибору всім членам суспільства, створюючи при 

цьому інституційні засоби для координації дій людей найбільш 

економічно раціональним способом. 

Фрідріх фон Гаєк (1899-1992) як і його вчитель Людвіг фон Мізес 

був послідовним захисником ідеалів економічного лібералізму.Гаєк брав 

участь у Першій світовій війні в підлітковому віці і сказав, що цей досвід 

війни та його бажання допомогти уникнути помилок, які призвели до 

війни, привернули його до економіки. Гаєк був великим соціальним 

теоретиком і політичним філософом 20-го століття і сприяв відродженню 

класичного лібералізму в післявоєнну епоху. Його найпопулярніша робота 

«The Road to Serfdom» (укр. Шлях до рабства, 1944) була продана тиражем 

понад 2,25 мільйона примірників. «The Road to Serfdom» є одним зі 

найвпливовіших та найпопулярніших видань, присвячених класичному 

лібералізму та лібертаріаніству. Книга справила істотний вплив на погляди 

Маргарет Тетчер і принципи тетчеризму та Рональда Рейгана і принципи 

рейганоміки. 

На думку Гаєка, центральною роллю держави має бути підтримка 

верховенства права з якомога меншим свавільним втручанням. Гаєк 

стверджував, що соціалізм вимагає центрального економічного 

планування і що таке планування, у свою чергу, веде до тоталітаризму. 

У книзі Гаєк попереджає про небезпеку тиранії, яка неминуче є 

результатом державного контролю над прийняттям економічних рішень за 

допомогою центрального планування. Далі він стверджує, що відмова від 

індивідуалізму та класичного лібералізму неминуче веде до втрати 

свободи, створення гнітючого суспільства, тиранії диктатора та кріпосного 
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права особистості. Гаєк поставив під сумнів думку, що фашизм 

(включаючи нацизм) був капіталістичною реакцією проти соціалізму. Він 

стверджував, що фашизм, нацизм і соціалізм мають спільні корені в 

центральному економічному плануванні та наділенні повноваженнями 

держави над особистістю. Показана Гаєком ідея полягає в тому, що всі 

форми колективізму через свою логіку неодмінно призводять до 

встановлення тиранії. Він використав Радянський Союз та нацистську 

Німеччину як приклад країн, що пройшли повний «шлях до рабства», що 

призвело до встановлення диктатури. Гаєк вважав, що після Другої 

світової війни «мудрість в управлінні нашими економічними справами 

стане ще важливішою, ніж раніше, і що доля нашої цивілізації в 

кінцевому підсумку залежатиме від того, як ми вирішуємо економічні 

проблеми, з якими потім зіткнемося». Єдиний шанс побудувати гідний 

світ – це «підвищити загальний рівень багатства» через діяльність 

вільних ринків. 

Хоча Гаєк вважав, що державне втручання в ринки призведе до 

втрати свободи, він визнав обмежену роль уряду у виконанні завдань, на 

які, на його думку, вільні ринки не здатні. Він зазначає, що існують певні 

сфери, такі як навколишнє середовище, де діяльність, що завдає шкоди 

третім сторонам («негативні зовнішні ефекти»), не може ефективно 

регулюватися виключно ринком. Він визнає корисність правил, які 

обмежують законні методи виробництва, якщо вони однаково 

застосовуються до всіх виробників (санітарні норми, наприклад). Уряд 

також відіграє роль у запобіганні шахрайству і уряд також відіграє роль у 

створенні мережі безпеки (деякий мінімум їжі, житла та одягу, достатній 

для збереження здоров‟я, загальна комплексна система соціального 

страхування).  

Представники неокласичної теорії також стверджували, що вільне 

ринкове регулювання ефективніше, ніж будь-які інструменти державного 

регулювання в економіці. Криза 1929-1933 рр. довела хибність ідеології 

класичної/неокласичної школи в урядових політиках капіталістичних 

країн. Сама практика доводила необхідність здійснення революції в 

економічній теорії, й, зокрема, в ідеології щодо ролі держави в економіці. 

Саме державі через відповідні методи та форми впливу належало 

подолати наслідки кризи. 

У другій половині 19 – на початку 20 ст. у країнах з розвиненою 

ринковою економікою стрімко відбувався процес централізації 

виробництва, негативними проявами якого, крім монополізму, з'явилися 

колосальне зростання безробіття і глибока економічна криза, що 

торкнулася практично всіх сторін суспільного життя. Значне 

ускладнення господарських зв'язків та збільшення ризиків 

неефективності управління у великих компаніях послужили одними з 

головних причин Великої депресії 1929-1933 років. В цей період 

зароджується й розвивається кейнсіанський напрямок в економічній 
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теорії, який сприймався сучасниками як «революція». 

Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) здійснив революцію в 

неокласичному напрямку економічної теорії, висунувши ідею активного 

державного регулювання у роботі «Загальна теорія зайнятості, відсотка й  

грошей» (1936). Джон Мейнард Кейнс зазначає необхідність активного 

державного втручання у економічні процеси, що має за мету 

поступальний розвиток країни з допомогою стимулювання сукупного 

попиту.  

На думку основоположника сучасної макроекономічної теорії, 

масштабне державне регулювання нівелює збої ринкового механізму. 

М'яке грошово-кредитне, бюджетне та податкове централізоване 

втручання сприяє економічній стабілізації. Це особливо важливо в 

умовах кризових потрясінь, оскільки рівень інвестиційної активності 

підприємств залежить від ставки відсотка та їх прибутку. 

В кейнсіанській моделі провідна роль відводиться державним 

витратам, а бюджетне і податкове регулювання сприяє досягненню 

основних макроекономічних показників. 

Ідеї Кейнса стали стрижнем економічної політики багатьох країн 

середини 20 ст. Нарощування соціальних витрат забезпечило країнам 

сталий розвиток, сприяло формуванню високої податкової культури та 

підвищенню соціально-економічної безпеки. Зокрема, проведена в США 

політика «Нового курсу» Ф. Рузвельта, що передбачала централізоване 

втручання в економічні процеси, не розглядалася приватними 

компаніями, а тим більше населенням як зазіхання на свободу, оскільки 

стихійне саморегулювання показало свою нездатність протистояти стану 

стагнації Механізм макроекономічного регулювання, одним із 

напрямком якого було перерозподіл національного доходу через 

прогресивну ставку прибуткового податку, сприяв відновленню 

економіки після Першої світової війни та Великої депресії, істотному 

зростанню абсолютної величини державного бюджету, підвищенню 

продуктивності праці, впровадженню досягнень науково-технічного 

прогресу, зняття соціальної напруги у суспільстві та ін. 

Особливою популярністю серед розвинених ринкових економік 

кейнсіанська модель регулювання користувалася в 1950-1970-і рр., коли 

уряди провідних країн проводили курс на нарощування виробництва за 

рахунок активної інвестиційної політики та пов'язаним з нею зростанням 

державних витрат. Завдяки антициклічному регулюванню, економічна 

міць держави набирала серйозні обороти, значно збільшилися реальні 

доходи та рівень зайнятості. До того ж зростання добробуту громадян 

позитивно позначилося з його купівельної спроможності: істотно 

підвищилися темпи придбання рухомого і нерухомого майна. Її 

домінування в цій галузі до 1970-х років найкраще відображалося 

суперечливою заявою, яка приписується президенту США Річарду 

Ніксону та економісту Мілтону Фрідману: «Ми всі тепер кейнсіанці».  
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Нетривала криза 1957-1958 рр. викликала необхідність 

модернізації кейнсіанської теорії й послужила сигналом до зміни 

акцентів в економічних політиках провідних західних країн. 

Активізується розвиток ліберальних напрямків в економічній теорії, які 

виступають за обмеження ролі держави в регулюванні ринкових 

процесів: формується кейнсіансько-неокласичний синтез та 

неолібералізм. 

Модель змішаної економіки розвинулася завдяки неокласичному 

синтезу (виникає в 70-ті роки на Заході) – узагальнюючій економічній 

концепції, в якій поєднувалися кейнсіанська теорія про важливість 

державного регулювання економіки з поглядами неокласиків політичної 

економії про лібералізацію ринків та їх саморегулювання через 

самостворені ринкові механізми. Модель змішаної економіки. 

Змішана економіка визначається по-різному: 

- поєднання вільних ринків і державного втручання; 

- поєднання приватного та державного підприємства; 

- поєднання ринків та економічного планування. 

Перше значення змішаної економіки відноситься до поєднання 

ринкових сил з державним втручанням у формі регулювань, 

макроекономічної політики та заходів соціального забезпечення, 

спрямованих на покращення ринкових результатів. Таким чином, цей тип 

змішаної економіки підпадає під рамки капіталістичної ринкової 

економіки з макроекономічним втручанням, спрямованим на сприяння 

стабільності капіталізму. 

Західні змішані економіки описуються як капіталістичні 

економіки, що характеризуються переважанням приватної власності на 

засоби виробництва , основним рушійною силою якого є підприємства, 

що шукають прибуток, і накопичення капіталу. Відмінність від 

капіталістичної системи вільного ринку полягає в тому, що ринки 

підлягають різному ступеню регуляторного контролю, а уряди 

користуються непрямим макроекономічним впливом через фіскальну та 

монетарну політику з метою протидії безробіттю та нерівності. Уряд 

також надає різні комунальні послуги та соціальні послуги,суспільні 

блага, включаючи освіту, охорону здоров‟я, інфраструктуру та 

управління державними землями. Це контрастує з капіталізмом laissez-

faire, де державна діяльність обмежується підтриманням порядку і 

безпеки, наданням суспільних благ і послуг, а також забезпеченням 

правової бази для захисту прав власності та виконання контрактів. Інші 

приклади діяльності уряду в формі змішаної економіки включають 

захист навколишнього середовища, підтримання стандартів зайнятості, 

стандартизовану систему соціального забезпечення та підтримку 

конкуренції. 

Більшість сучасних ринково-орієнтованих економік підпадають 

під цю категорію, оскількі цей термін використовується для опису 
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економіки країн, які мають екстенсивні держави добробуту, наприклад, 

скандинавську модель, яку практикують скандинавські країни, які 

поєднують вільні ринки з екстенсивною державою добробуту.  

До економічної кризи 2008 р. економіки розвинутих країн світу 

підійшли з політичними системами, в яких панували ліберальна ідеологія 

щодо державного регулювання процесів. Цей лібералізм проявляється у 

більшості сучасних економічних теоріях: неоінституціоналізмі, 

домінуючої економіки, гармонізованого росту. Всі вони не заперечують 

проти втручання держави в економіку, проте обмежують його певною 

контролюючою та спрямовуючою функціями. Виключна роль держави 

полягала лише у реалізації її соціальних функцій. На думку інших 

дослідників саме фінансове ренулювання стало причиною фінансової 

кризи: «Через те, що законодавці та регламентуючі органи діяли, мало 

беручи до уваги закон ненавмисних наслідків, вони мимоволі сприяли 

формуванню у всіх розвинених країнах «іпотечного міхура» [11]. 

Таким чином, не можливо не відмітити пропослідовну зміну ролі 

держави в економіці. Протягом більшої частини цього століття 

об‟єктивні обставини призвели до розширення цієї ролі, викликавши 

реакцію проти цього розширення, яка почалася кілька років тому і 

продовжується. Ця реакція є не стільки результатом ідеології, скільки 

усвідомлення того, що зростання ролі держави за останні десятиліття не 

принесло великого добробуту. Водночас дослідниками виявлено багато 

недоліків, пов'язаних із розширенням ролі держави.Існує небезпека, що 

маятник може відхилитися занадто далеко від точки зору, яка 

приписувала державі вирішення більшості проблем, до точки зору, яка 

стверджує, що проблемою є держава. Існує чітка, важлива роль держави.  

У цей час багато економістів і політологів замислюються про роль 

держави у світі, де технології досягають великих успіхів і де економіки  

країн стають більш інтегрованими. В цьому світі роль держави має 

відрізнятися від тієї, яка була в минулому, коли економіка була менш 

розвиненою та менш відкритою, технології були менш розвиненими, а 

інформацію було важче отримати. У цьому новому глобалізованому світі 

держава повинна буде відігравати більш значну та розумну регуляторну 

роль; приватний сектор повинен буде нести більший тягар у сферах, які 

традиційно належали до сфери відповідальності урядів, наприклад, 

забезпечення інфраструктури та послуг, які традиційно надаються 

комунальними підприємствами, а також у сферах, таких як пенсії, освіта 

та охорона здоров‟я. Необхідний жорсткий, але розумний громадський 

нагляд за економічною діяльністю та чіткі правила гри, залишається 

побачити, чи зможуть уряди впоратися з цим новим викликом.  

Глобалізація та податкова конкуренція, швидше за все, зменшать 

можливості для політики перерозподілу, особливо тієї, що просувається 

через прогресивне оподаткування. Податкова конкуренція зменшить 

доходи центральних органів влади набагато більше, ніж доходи місцевих 
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органів влади, оскільки останні зазвичай покладаються на джерела 

податків, такі як податки на майно та бізнес, менш схильні до податкової 

конкуренції. Глобалізація зменшить можливості для політики стабілізації 

та перерозподілу шляхом зменшення ресурсів, доступних національним 

урядам. Водночас зростатиме роль національних урядів у регулюванні 

діяльності. Це призведе до серйозних змін у ролі уряду, особливо 

національного уряду, в економіці. 

Класичні економісти не визнавали перерозподіл доходу як законну 

функцію уряду; і багато неефективних політик проводилися в останні 

десятиліття з метою перерозподілу доходів. За відповідних умов ринки 

дуже добре розподіляють ресурси, одночасно вони не дуже добре вміють 

здійснювати розподіл доходів, який відповідав би уявленням про 

справедливість з точки зору суспільства. Таким чином, уряд не може 

відмовитися від цієї ролі, навіть якщо вона справді складна і буде 

ставати складнішою через глобалізацію та податкову конкуренцію. 

Натомість держава повинна виконувати цю роль інакше, ніж це було в 

минулому.  

Фіскальні інструменти можуть зменшити нерівність, але деякі 

дають короткострокові результати, тоді як інші приносять плоди в 

довгостроковій перспективі. Оподаткування та перерахування доходів 

найбіднішим верствам суспільства є найпрямішим способом утримати 

нерівність під контролем і скоротити бідність у короткостроковій 

перспективі. Ці інструменти особливо доречні, коли переваги 

економічного розвитку не досягають бідних. Але найчастіше вони 

занадто незначні, щоб справді змінити ситуацію. 

Перерозподіл доходу може знизити рівень бідності шляхом 

зменшення нерівності, але не вплинути на економічне зростання, за 

винятком, зменшення соціальної напруги, що виникає через нерівність, і 

можливості незаможним людям виділяти більше ресурсів на 

накопичення людських і фізичних активів. Тому важливим є пряме 

державне фінансування в можливості для незаможних верствнаселення. 

Соціальні трансферти не повинні складатися лише з готівки;вони також 

повинні підвищити здатність людей отримувати дохід сьогодні та в 

майбутньому. Освіта та навчання, а також доступ до охорони здоров'я, 

кредитів для підприємництва, води, енергії та транспорту є потужними 

інструментами.Соціальна допомога має вирішальне значення для того, 

щоб люди не потрапили в пастку бідності в разі несприятливих 

потрясінь. 

Українські ліберали мають рацію у своїй меті зменшити частку 

держави в економіці після війни. Розмір держави визначається рівнем 

державних витрат, а не податків. Довоєнна Україна була країною із 

середнім рівнем доходу та поганим досвідом зростання. Але це також 

було пострадянське суспільство з надзвичайно великою мережею 

соціального забезпечення. Головною метою відбудови має бути 
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трансформація економіки та суспільства України шляхом модернізації – 

не лише її інфраструктури, а й економічних, політичних та соціальних 

інститутів, системи публічних фінансів, забезпечуючи таким чином 

рішучий відрив від радянського минулого України та відкриваючи їй 

шлях до приєднання до Європи. 
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