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ECONOMICS 
 

БЛОКЧЕЙН В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

Вершицкая Н.А. 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

 

BLOCKCHAIN IN THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES 

 

Vershitskaya N. 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

 

Аннотация 

В работе рассмотрена технология блокчейн как перспективное направление для повышения качества 

государственных услуг. Выделены направления, которые способствуют повышению доверия граждан пра-

вительству, среди которых прозрачность государственных расходов, обеспечение которой может предо-

ставить блокчейн. 

Abstract 

The paper considers blockchain technology as a promising direction for improving the quality of public ser-

vices. The areas that contribute to increasing citizens' confidence in the government, including the transparency of 

government spending, which can be provided by the blockchain are highlighted. 

Ключевые слова: блокчейн, государственные услуги, правительство, доверие, регулирование. 

Keywords: blockchain, public services, government, trust, regulation. 

 

The problem of citizens' trust to the governments 

is an important element in public services. Political 

trust in government is defined as the degree to which 

political bodies and institutions act in accordance with 

the expectations of citizens [1]. Traditionally, research-

ers have noted a low level of citizens' trust in govern-

ments around the world.  

So, for example, according to data for February 

2021, half of the Russian citizens (49%) believe that the 

country is moving in the right direction. This indicator 

has not changed for several months. At the same time, 

the number of those who believe that Russia is going in 

the wrong direction has slightly increased - in January 

2021, 40% of respondents thought so, in February - 

43% - the changes are within the framework of the sta-

tistical error. A 2019 study commissioned by the Euro-

pean Commission found that the majority of Europeans 

surveyed (52%) do not trust the government (European 

Commission, 2019). To increase the level of trust in 

governments, special attention should be paid to the 

following areas: reliability, responsiveness, more effec-

tive regulation, integrity and fairness, inclusive policy-

making, openness [1]. 

Reliability in this context refers to the commit-

ment of the government to reduce the level of corrup-

tion in public authorities. Responsiveness is understood 

as the speed and efficiency of the government's re-

sponse to citizens' requests. Better regulation requires 

governments to define their principles and policies for 

the public services design and delivery. Integrity and 

fairness are associated with government decision-mak-

ing and effective management of conflicts of interest in 

the conduct of government officials. Inclusive policy-

making is about developing fair public policies without 

being tied to specific political interests. Openness is a 

concept that assumes free and transparent participation 

of citizens in the activities of public authorities. 

The use of computer networks and digital media 

to provide government services (e.g, online doctor ap-

pointments, online medical prescriptions) can signifi-

cantly improve government performance. 

The use of blockchain technology is becoming an 

improvement in the quality of public services provided. 

Blockchain is a decentralized public ledger technology 

in which records and transactions are stored in data 

blocks [1]. Each transaction that is verified by the 

blockchain is added to the block and placed on the 

chain linked to previous transactions. Once a block is 

added to the blockchain, it cannot be deleted after-

wards. A public ledger arena is maintained at each 

node. The network nodes that check the integrity of 

data and the validity of transactions are called miners. 

The role of miners is to solve a mathematical problem 

- proof of work (PoW), the result of which is the crea-

tion of a hash value that connects the previous block to 

the current one. Blockchain is a peer-to-peer technol-

ogy in which blocks of data are distributed across a 

fully secure blockchain network. There are several var-

iations on this initial blockchain concept, each with dif-

ferent advantages and disadvantages such as scalability 

and transaction validation. Blockchain is used as a me-

dium for building trust between unfamiliar objects. 

This technology provides trust between two or more 

parties that do not know each other. For example, when 

a government agency enters into a financial agreement 

with another party, it is possible that mistrust may exist 

between the two parties. In this case, a third party is 

called in to enter into a contract that secures the agree-

ment. However, this fact leads to additional costs for 

both of them. In contrast, with blockchain smart con-

tracts, a “trusted third party” is a blockchain technology 

that generates a virtual contract with points written us-

ing computational code [1]. A smart contract is exe-

cuted and provides potential value or information trans-

fer between two parties only when pre-agreed condi-

tions are met.  
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The main advantages of blockchain technology in-

clude immutability and sovereignty. The application 

that executes the transactions can be traced, and alt-

hough unknown names appear on the blockchain, the 

association of "wallets" (a unit of identification in the 

blockchain) and their mapping to an individual is main-

tained by a government body. While tracking your way 

back is really difficult (more than tracking a conversa-

tion with mobile phones), it is still possible. In terms of 

subtleties (not disadvantages), the main two are the cost 

of starting the node (which is also an advantage because 

it is discouraging).  

Blockchain is not a perfect solution to all the prob-

lems of the contemporary governments, but its secure 

and transparent nature can improve the exchange of in-

formation between government bodies. For example, 

government bodies buy services from providers, and 

outbound payments are subject to service level agree-

ments between the two parties. Moreover, agreements 

between agencies and suppliers can be concluded in 

smart blockchain contracts. Smart contracts can auto-

matically make payments as long as the terms of the 

contracts are met. Transparency in the government 

budget can help increase trust in government as citizens 

can control transactions. associated with processes that 

require additional costs for the working time of civil 

servants, who will have to deal with the paperwork 

when registering assets. Also, blockchain technology 

can make the election process more secure and reliable 

[1]. 

An analysis of the modern practice of using the 

mechanisms of interaction between citizens and the au-

thorities showed that the main instruments of the new 

form of democracy are electronic meetings (gatherings) 

of citizens, electronic voting, forums, blogs, and sub-

mission of applications in electronic form [2]. 

Transparency in making managerial decisions, in-

creasing the reliability of storing data accumulated by 

the state are an undoubted condition for strengthening 

citizens' trust in the state system, which is so lacking 

today. For example, the speed of the response of the 

Russian authorities to the coronavirus pandemic and 

public distrust of the official statistics of COVID-19 

cases. Official statistics cast doubt on their reliability. 

If the collection of such medical data was carried out 

on the basis of the blockchain, which ensures the accu-

racy and immutability of records, the situation would 

be different. In order for this technology to be applied, 

it is necessary, first of all, to determine how much the 

state needs it [3]. 

Blockchain is an innovative and promising tech-

nology that can change the main tools for shaping pub-

lic policy and the state budget. Nevertheless, the mas-

sive introduction of this technology into the activities 

of public authorities requires a broader study of the con-

ceptual and technical components. A standardized 

transaction ecosystem such as blockchain can minimize 

the risk of using unreliable systems and provide stake-

holders with quick access to information [1]. All trans-

actions and records will be digital with real-time access, 

which will improve the task of keeping records and cre-

ate a smart decision-making system. Since the block-

chain is a decentralized system, it will also change the 

philosophy and structure of institutions, leading to a de-

centralized democracy. Decentralized democracy can 

be seen as outsourcing public decision making to citi-

zens, allowing them to access the blockchain through 

the nodes of the public network. This can transform the 

governance structure of government agencies: fewer 

people are required to carry out processes, and most of 

them will be technical staff. 

 

REFERENCES 

1. Yfantis, V., Leligou, H. C., & Ntalianis, K. 

(2020). New development: Blockchain — a revolution-

ary tool for the public sector. Public Money and 

Management, doi:10.1080/09540962.2020.1821514 

2. Вершицкая, Е. Р. Цифровые технологии и 

интернет-голосование в сфере электронной демо-

кратии / Е. Р. Вершицкая, Н. А. Вершицкая // Тен-

денции развития интернет и цифровой экономики: 

Труды III Всероссийской c международным уча-

стием научно-практической конференции, Симфе-

рополь- Алушта, 04–06 июня 2020 года. – Симфе-

рополь- Алушта: ИП Зуева Т.В., 2020. – С. 193-200. 

3. Талапина, Э. В. Применение блокчейна в 

государственном управлении: перспективы право-

вого регулирования / Э. В. Талапина // Вопросы гос-

ударственного и муниципального управления. – 

2020. – № 3. – С. 96-113. 

 

  



Znanstvena misel journal №55/2021 5 

КӘСІПОРЫН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ДАҒДАРЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА БАСҚАРУ ЕСЕБІ 

МЕН ТАЛДАУЫН ДАМЫТУ 

 

Кожабеков С.С., 

Сулеева С.Е. 

Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати, 

Тараз, Республика Казахстан 

 

ACCOUNTING OF FUNDAMENTAL MEANS OF STATE INSTITUTIONS 

 

Kozhabekov S., 

Suleeva S. 

Taraz state University named after M.H. Dulati 

Taraz, Republic of Kazakhstan 

 

Аннотация 

Мақала қазіргі жағдайда Қазақстан Республикасының кәсіпорындарында олардың банкроттығын 

болдырмау мақсатында басқару есебі жүйесінің қалыптасуы мен дамуы мәселелеріне арналған. 

Abstract 

The content of the article reveals the peculiarities of the organization of the accounting of fixed assets in 

public institutions, highlights the most significant problems and difficulties in accounting for fixed assets and 

outlines ways to resolve them. 

Кілт сөздер: Басқару есебі,банкроттық,шығындар,нәтижелер, есепке алу, басқару. 

Keywords: Fixed assets, fair value, recognition, accounting. 

 

Нарықтық қатынастар жағдайында Қазақстан 

Республикасында шаруашылық жүргізуші 

субъектілер заңды және экономикалық дербестік 

алды. Бұл олардың өзіндік және әлеуметтік даму 

бағдарламалары мен жоспарларын құру 

әрекеттерінен, баға белгілеудегі стратегияны 

анықтаудан, субъект басшыларының 

басқарушылық шешімді қабылдауға асқан 

жауапкершілікпен қарауынан байқалады. 

Өндірістік қызметті тиімді басқару үшін жекелеген 

бөлімшелер мен қызметтерді белгілі бір 

ақпараттармен қамтамасыз ету аса қажет. 

Қатаң бәсекелестік жағдайында нарықтық 

қатынастардың дамуымен кәсіпорындар 

басшылығының алдында сауатты басқару 

шешімдерін қабылдау міндеті тұр. Осыған 

байланысты барабар ақпараттық-талдау базасын 

құру қажеттілігі туындайды, бұған басқарушылық 

есептің тиімді жүйесін құру жолымен ғана қол 

жеткізуге болады. 

Басқару есебі мен талдау жүйесі ұйым 

ресурстарын пайдалану тиімділігін жедел бақылау 

және қызметті жоспарлау үшін басты құрал болып 

табылады. Басқада жағынан, инвесторлар мен 

акционерлердің сол кәсіпорында басқару есебі 

жүйесінің бар екендігіне сенімділік компанияның 

инвестициялық тартымдылығын айтарлықтай 

арттырады. Кез келген кәсіпорын қызметінің 

нәтижелері көптеген факторларға байланысты, 

олар елеулі ауытқуларға ұшырайды. Бұл бір 

кәсіпорынның өсу сатысынан сәтті өтіп, басқалары 

дағдарысқа қарсы тұру мүмкіндігін жоққа шығара 

отырып, банкроттыққа жақындап немесе банкротқа 

ұшырауына алып келеді. Нарықтық экономиканың 

өзіндік ерекшелігі-дағдарыстық жағдайлар 

кәсіпорынның өмірлік циклінің барлық 

сатыларында туындауы мүмкін. Ол, ең алдымен, 

төлем қабілеттілігі мен қаржылық ауқаттылықты 

біртіндеп жоғалтуда көрінеді. Демек, кез келген 

басқару дағдарысқа қарсы, яғни дағдарыстың 

мүмкіндігі мен қауіптілігін есепке алуда құрылған 

болуы тиіс. 

Осылайша, төлем қабілетсіздігінің және 

кейіннен банкроттықтың туындауын болдырмау 

үшін үздіксіз экономикалық талдау нәтижелеріне 

негізделген тиімді басқару шешімдерін 

қабылдаудан көрінетін кәсіпорынның техникалық-

экономикалық көрсеткіштеріне профилактикалық 

ықпал ету шараларын қабылдау қажет. 

Егер ұйым дағдарысқа дейінгі жағдайда болса 

және өз жұмысын жалғастыратын болса, онда ол 

күн сайын жеткізушілерге, бюджетке, өз 

персоналына өз берешегін ұлғайтатын болады. Бұл 

кәсіпорындардың қаржылық жағдайының одан әрі 

нашарлауына және неғұрлым білікті кадрларды 

жоғалтуына алып келеді. Нәтижесінде кәсіпорын 

банкроттыққа ұшырауда. Кәсіпорынның қаржылық 

нәтижелері мен төлем қабілеттілігіне әсер ететін 

факторлардың алуан түрлілігі дағдарыстан шығу 

жөнінде барабар шаралар қабылдау үшін қажетті 

ақпараттық қамтамасыз етудің неғұрлым күрделі 

құрылымының қажеттілігін болжайды. Қазіргі 

жағдайда мұндай қамтамасыз етудің негізгі 

элементі есепке алу-талдау жүйесі болып 

табылады. Дағдарыс жағдайында басқару үшін 

дағдарыстық жағдайлардың пайда болу 

мүмкіндігін анықтау, факторларды талдау және 

банкроттық қатерін бағалау, дағдарысқа қарсы іс-

шараларды әзірлеу және шығындар мен 

нәтижелердің арақатынасы бойынша олардың 

неғұрлым оңтайлылығын таңдау үшін ақпарат 

қажет. 

Басқарушылық есепте қолданылатын шығындар 

мен өндірістік-қаржылық қызмет нәтижелерін 

болжау және жоспарлау әдістері осы кезде неғұрлым 

сұранысқа ие болып отыр. Алайда бұл әдістер әрбір 
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шаруашылық жүргізуші субъектіде дағдарысқа 

қарсы басқару шарттарына бейімделуді қажет етеді. 

Дағдарыс жағдайындағы кәсіпорынның есепке алу-

талдау моделін қалыптастыру негізінде ішкі 

фирмалық қаржылық талдау болуы тиіс. 

Ұйымның қаржылық жай-күйін талдау, оның 

төлем қабілеттілігін бағалау ұйымдардың 

банкроттығын алдын алуға, қаржылық сауықтыруға 

бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыру үшін 

қажетті шарттар болып табылады. Осылайша, ол 

айналым қаражатын, кредиторлық және дебиторлық 

берешектерді, шығындарды басқару сапасын 

арттыруға мүмкіндік береді. 

Қаржылық жағдайды талдау экономиканың 

материалдық игіліктерін талдау болып табылады. 

Қаржылық жағдайды талдау субъективті құн 

теориясына әдіснамалық негізделеді деп айтуға 

болады. 

Басқарушылық есеп бухгалтерлік баланс пен 

қаржылық нәтижелер туралы есеп көрсеткіштеріне 

ғана емес, ең алдымен басқарушылық есеп пен 

есептілік деректеріне бағытталған. Басқару есебі мен 

талдауы дағдарысқа қарсы басқару үшін жедел және 

мамандандырылған ақпараттың негізгі жеткізушісі 

болуы тиіс. Әрбір кәсіпорынның дағдарыстан кейінгі 

жай-күйінің кезеңдері, деңгейі әртүрлі және 

сондықтан әрбір шаруашылық жүргізуші субъект 

үшін оның жұмыс істеу ерекшеліктері мен 

дағдарыстық құбылыстардың қарқындылық 

дәрежесін ескере отырып, басқару есебі мен талдау 

жүйесіне жеке көзқарас талап етіледі. Дағдарыс 

жағдайында қаржылық тұрақтылықты қалпына 

келтіру және кәсіпорынды ықтимал жоюдың алдын 

алу бойынша жедел шаралар қабылдауға қажет 

уақыт болады. Шаруашылық жүргізуші субъектіні 

дағдарысқа қарсы басқару ұғымын дағдарыс 

жағдайында басқару немесе дағдарыс жағдайын 

болдырмауға бағытталған басқару ретінде 

қарастыруға болады. Кәсіпорынның дағдарыс 

жағдайында басқару есебінің әдістемесі мен 

ұйымдастырылуы нормативтік актілермен 

регламенттелмейді. Ол бизнестің ерекшелігін, 

дағдарыстық құбылыстардың кезеңділігін, 

қаржылық қиындықтарды еңсерудің ерекшеліктері 

мен мүмкіндіктерін ескеретін шаруашылық 

ұйымның өзі белгілеген ережелер бойынша жүзеге 

асырылады. 

Ұйымның экономикалық оқшаулануы мен 

тәуелсіздігі экономикалық байланыстар жүйесінде 

басқару есебінің бағдарын күрделендіруді объективті 

негіздейді, демек, кәсіпорынды басқару 

функцияларының маңыздылығының артуы 

басқарушылық есептің дамуына әкеледі. Осылайша 

басқару есебінің дамуы кәсіпорындардың 

күрделенуіне, өнімді әртараптандыруға, бәсекелестік 

жағдайында шығындар туралы коммерциялық 

құпияны сақтау қажеттігіне байланысты. 

Басқару есебі жүйесін әзірлеу және енгізу көп 

күш-жігер мен уақытты талап етеді (ірі 

кәсіпорындарда бұл процесс бірнеше ай алуы 

мүмкін) және бірден нәтиже бермейді. Алайда 

басқарушылық есептің грамматикалық жүйесінсіз 

кәсіпорынды басқару мүмкін емес. Кәсіпорында 

басқару есебі жүйесін енгізудің басты мақсаты – 

компания басшылығын тиімді жұмыс үшін қажетті 

барынша толық ақпаратпен қамтамасыз ету. 

Кәсіпорындарда басқарушылық есепті енгізу нақты 

басқарушылық ақпарат жетіспейтін жоғары 

басшылықтың бастамасы бойынша жүзеге 

асырылады. 

Бухгалтерлік басқару есебі жүйесінде 

шаруашылық жүргізуші субъектіні қаржылық 

сауықтыруға тікелей қатысты ақпаратты бөлу 

ұсынылады: 

- капиталдың, дебиторлық және кредиторлық 

берешектің қосымша жарналары туралы; 

- қаржылық сауықтырумен тікелей байланысты 

шығындар туралы және т. б. 

Біз ұйымды қадағалау және қаржылық 

сауықтыру кезеңінде ақпараттың құпиялылығы 

ерекше маңызға ие деп есептейміз және бұл талапқа 

бухгалтерлік (қаржылық) есептілік пен 

экономикалық статистика көрсеткіштеріне қарағанда 

басқарушылық есеп пен есептілік деректері сәйкес 

келеді. Сайып келгенде, бухгалтерлік басқару есебі 

шаруашылық жүргізуші субъектінің қалыпты жұмыс 

істеуін қамтамасыз етуде, оларды оңтайлы басқару 

үшін қажетті ақпаратты қалыптастыра отырып, 

негізгі рөл атқарады. 

Дағдарысқа қарсы басқару жағдайында бұл рөл 

коммерциялық ұйымдарды қаржылық сауықтыру 

жөніндегі ерекше, кейде төтенше шаралар қабылдау 

қажеттігімен, жиынтығында оған басты мақсатқа-

тұрақты төлем қабілеттілігі жағдайында қалыпты 

жұмысты қалпына келтіруге қол жеткізуге мүмкіндік 

беретін кәсіпорынның өндірістік – қаржылық 

қызметінің барлық тараптарын бақылауды 

күшейтумен күшейтіледі, толықтырылады. 

Кәсіпорын экономикасының дағдарыстық 

жағдайы жағдайында банкроттықтың алдын алу 

сатылары бойынша экономикалық талдау 

ұйымдастыру, ұйымның төлем қабілеттілігін 

анықтау және оны қаржылық сауықтыру үшін 

бақылау қажеттілігі туындайды. Оның нәтижелері 

дағдарыстан шығу жөніндегі іс-шараларды жүзеге 

асыру және бақылау үшін пайдаланылатын кезде 

сотқа дейінгі кезеңде қаржы-экономикалық 

талдаудың басты мәні болады. Мұндай арнайы 

рецепт жоқ деген қорытынды жасауға болады, оған 

сәйкес кез келген кәсіпорын өзін дағдарыс 

жағдайынан, ауыр қаржы-экономикалық жағдайдан 

шығара алады. 

Сондай-ақ дағдарысқа қарсы басқару жүйесі 

негізделетін негізгі қағидаттарды қарастыру қажет. 

Осылайша, негізгі қағидаттарға кәсіпорынның 

қаржылық қызметіндегі дағдарыстық 

құбылыстардың ерте диагностикасын, әртүрлі 

дағдарыстық құбылыстарға ден қоюдың жеделдігін, 

кәсіпорынның қаржылық әл-ауқатына нақты қауіп-

қатер дәрежесіне ден қоюдың барабарлығын, сондай-

ақ дағдарыстан шығу үшін ішкі әлеуетті толық іске 

асыруды жатқызуға болады. Бухгалтерлік есеп 

жүйесін одан әрі реформалау және есеп пен 

есептіліктің халықаралық стандарттарына көшу, 

дағдарысқа қарсы басқару кезінде кәсіпорынның 
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өндірістік-қаржылық қызметін басқарушылық 

талдау мүмкіндіктерін кеңейтеді және тереңдетеді. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілерді басқару 

үшін, оның ішінде дағдарыстық жағдайында 

ақпаратты талдау әдіснамасы мәселелері, нәтижелері 

бухгалтерлік басқару есебінің теориясы мен 

практикасын дамыту үшін үлкен маңызға ие және 

арнайы негізгі ғылыми зерттеулердің тақырыбы 

деуге болады. Кәсіпорын экономикасының 

дағдарыстық жағдайы кезеңінде басқару есебі мен 

талдауды ұйымдастыру оның қызметінің 

үздіксіздігінің бухгалтерлік қағидатын сақтауды 

қамтамасыз етуі тиіс. Бұл шаруашылық субъектісінің 

дағдарыс кезеңінде ғана емес, жақын болашақта да 

тиімді жұмыс істеуін қалпына келтіруді болжайды. 

Мұндай, егер кәсіпорын мәжбүрлі немесе ерікті 

түрде таратылу қатері болмаған жағдайда 

экономикалық қауіпсіздік жағдайында болса немесе 

болуы тиіс болса мүмкін. Коммерциялық ұйымдар 

қызметінің үздіксіздігіне олардың қызметіндегі 

дағдарысты құбылыстарды еңсеру жолымен, тиісті 

есепке алу-талдау ақпараты негізінде қол жеткізіледі. 

Ұйымда басқарушылық есепке алу жүйесін 

қалыптастырудың айқындаушы факторы оның 

экономикалық тиімділігі болып табылады, ол 

қабылданатын басқарушылық шешімдердің сапасын 

арттыру есебінен есепке алу жүйесінің бар болуынан 

алатын пайда болады. Басқару есебі мен талдау 

жүйесінің қалыптасуы – кәсіпорындардағы 

корпоративтік басқару жүйесін жетілдірудің негізгі 

компоненттерінің бірі. 

Экономикалық реформалар мен саяси жүйені 

мейлінше дамытып, мемлекеттік бағдарламалар 

мен әлеуметтік міндеттерді тиянақты түрде іске 

асыру арқылы ғана біз жаңа жетістіктерге жете 

аламыз. Бүгінгі күн – бәсеке заманы. Жеткен биікке 

мәз болып, тоқтап қалу көшкен жұртта қалғанмен 

бірдей. Сондықтан жаңа идея, жаңа ой, жаңа 

технология алда да тоқтамай өз жалғасын таба 

бермек. Сонда ғана Қазақстанның бақытты 

болашағына, бақуатты өміріне кең жол ашылады. 

Қорыта айтқанда, басқару есебі басқару жүйесінің 

ажыратылмайтын бөлігі және ол басшының ең 

сенімді консультанты болып табылады. Басқаша 

айтқанда, өндірісті басқару контурындағы кері 

байланыспен қамтамасыз ететін шаруашылық 

субъектісінің өз күшімен реттей алатын өзгеше 

тетік ретінде танылған ілім. 
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Анотація 

У статті визначено поняття наукової та інноваційної діяльності, виокремлено їх призначення та мож-

ливості у сфері агропромислового виробництва. Проаналізовано сучасний стан ефективності розповсю-

дження наукових розробок у виробництво, встановлено основні перешкоди щодо впровадження інновацій 

у фінансово-господарську діяльність суб’єктів аграрного ринку. Запропоновано схему провайдингу інно-

вацій в аграрних науково-дослідних установах, обґрунтовано необхідність створення та інтеграції в орга-

нізаційну структуру науково-дослідних установ спеціалізованого підрозділу з трансферу технологій в яко-

сті інноваційного провайдера. 

Abstract 

The article defines the concept of scientific and innovative activities, highlights their purpose and opportuni-

ties in the field of agro-industrial production. The current state of efficiency of dissemination of scientific devel-

opments in production is analyzed, the main obstacles to the introduction of innovations in the financial and eco-
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nomic activities of agricultural market participants are identified. The scheme of innovation providing in agricul-

tural research institutions is offered, the necessity of creation and integration into the organizational structure of 

research institutions of the specialized division on technology transfer as an innovation provider is substantiated. 

Ключові слова: наукове забезпечення, інноваційна діяльність, трансфер технологій, інноваційний 

провайдинг. 

Keywords: scientific support, innovative activity, technology transfer, innovative providing. 

 

Постановка проблеми. Становлення та розви-

ток вітчизняної науково-технічної та інноваційної 

діяльності в сучасних жорстких умовах конкурент-

ної боротьби охоплює всі сфери національної еко-

номіки. При цьому, агропромисловий сектор безпе-

речно являється одним з потужних локомотивів ві-

тчизняної економіки, головним джерелом 

економічного зростання якого є нові наукові 

знання, а рушійною силою – комплексні структуро-

вані механізми їх капіталізації та комерційного ви-

користання. Тому науково-інноваційна діяльність у 

сфері агропромислового виробництва має виріша-

льне значення для підвищення конкурентоспромо-

жності економіки, оновлення інфраструктури, залу-

чення інвестицій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Ґрунтовні дослідження щодо наукового забезпе-

чення інноваційної діяльності суб’єктів аграрного 

ринку розглядаються в численних публікаціях віт-

чизняних провідних вчених, таких як С.А. Володін, 

В.А. Вергунов, Я.М. Гадзало, А.В. Балян, Т.О. Пет-

рушина, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Омельяненко [1-4, 7] 

та багатьма іншими. Ними проведені дослідження, 

на основі яких вирішено цілий ряд теоретичних і 

практичних питань щодо розвитку вітчизняної аг-

рарної науки, особливостей впровадження наукоє-

мної продукції у виробничо-господарську діяль-

ність сільськогосподарських товаровиробників. 

Поряд із цим, посилення конкурентної боротьби се-

ред учасників аграрного ринку в сучасних постійно 

мінливих умовах вимагає проведення подальших 

досліджень щодо створення умов для ефективного 

впровадження результатів наукових досліджень 

шляхом здійснення капіталізації інноваційного 

продукту та його комерціалізації на ринку. 

Виділення раніше невирішених частин зага-

льної проблеми. Наукова та інноваційна діяльність 

перебувають у тісній взаємозалежності, але для 

ефективного розвитку галузі агропромислового ви-

робництва в цілому та кожного суб’єкта аграрного 

ринку зокрема, необхідно чітко розмежувати по-

няття призначення наукового та інноваційного про-

цесів, а також визначити напрями та можливості їх 

ефективного систематизованого застосування. 

Мета. Визначення поняття наукової та іннова-

ційної діяльності з виокремленням їх призначення 

та можливостей у сфері агропромислового вироб-

ництва. Аналіз сучасного стану ефективності впро-

вадження інноваційної продукції у фінансово-гос-

подарську діяльність суб’єктів аграрного ринку. 

Пошук та розробка комплексних заходів з інтегра-

ції системи провайдингу інновацій в аграрні нау-

ково-дослідні установи. 

Виклад основного матеріалу. Перехід вітчиз-

няної національної економіки на інноваційну мо-

дель розвитку, спираючись на досвід передових сві-

тових економічних систем, передбачає, що першо-

основою до економічного зростання повинні стати 

нові наукові знання, рішення.  

Наука як сфера людської діяльності виробляє і 

теоретично систематизує знання про дійсність, 

спрямовує свою діяльність на отримання нових 

знань, їх розповсюдження та впровадження резуль-

татів наукових досліджень у практику [2, с. 18].  

Закон України «Про наукову і науково-техні-

чну діяльність» [5] визначає наукову діяльність як 

інтелектуальну творчу діяльність, спрямовану на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх за-

стосування, основними видами якої є фундамента-

льні та прикладні наукові дослідження. 

Головним центром з науково-інноваційного 

розвитку вітчизняної аграрної галузі є Національна 

академія аграрних наук України. Мережею нау-

ково-дослідних установ НААН проводяться актуа-

льні дослідження в сфері землеробства, органіч-

ного виробництва сільськогосподарської продукції, 

ґрунтознавства та агрохімії, агроекології, водних 

проблем і меліорації земель, сільськогосподарської 

мікробіології, хмелярства, механізації та електри-

фікації сільськогосподарського виробництва і тех-

нічного сервісу, інженерно-технологічних засад 

створення екологічно безпечних промислових біо-

технологій та обладнання для виробництва і засто-

сування в агробіоценозах препаратів біологічного 

захисту рослин, а також особливостей динамічних 

процесів природних і штучних екосистем Біосфер-

ного заповідника "Асканія-Нова" та довгострокової 

перспективи збереження його біорізноманіття. 

Вченими науково-дослідних установ мережі 

НААН, в тому числі й Інституту сільського госпо-

дарства Північного Сходу НААН за багаторічний 

період проведення наукових досліджень накопи-

чено величезний обсяг теоретичних і практичних 

знань та навичок щодо підвищення ефективності 

фінансово-господарської діяльності суб’єктів агра-

рного ринку та їх конкурентоспроможності в пос-

тійно мінливому ринковому середовищі. Трансфо-

рмація нагромаджених нових отриманих знань та 

навичок у науково-технічну продукцію у вигляді 

наукових розробок є основним завершальним ре-

зультатом діяльності науково-дослідних установ 

аграрного напряму, що впроваджується у виробни-

цтво та сприяє підвищенню економічної ефектив-

ності діяльності як окремих сільськогосподарських 

підприємств, так і агропромислового комплексу в 

цілому. 

Нові знання стають ефективною складовою 

економічного зростання лише за умови перетво-

рення наукових розробок в інноваційні продукти. 

Інноваційна діяльність є рушійною силою у сфері 
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впровадження і використання на виробництві отри-

маних результатів проведених наукових дослі-

джень. Саме наукова сфера є підґрунтям, фундаме-

нтом, на які спирається інноваційна діяльність, що 

є продуцентом нових конкурентоспроможних на 

ринку товарів, послуг, технологій тощо. 

Інновації – це новостворені (застосовані) або 

вдосконалені конкурентоспроможні технології, 

продукція чи послуги, а також організаційно-техні-

чні рішення виробничого, адміністративного, коме-

рційного чи іншого характеру, що істотно поліпшу-

ють структуру та якість виробництва або соціальної 

сфери [2, с. 18-19]. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» 

[6] визначає інноваційною таку діяльність, що спря-

мована на використання і комерціалізацію резуль-

татів наукових досліджень та розробок і зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів 

і послуг. 

Наукова діяльність, безперечно, перебуває у 

тісному зв’язку з інноваційною діяльністю, але для 

ефективного розвитку галузі агропромислового ви-

робництва необхідно чітко розмежовувати призна-

чення та можливості наукової та інноваційної сфер 

діяльності. Якщо призначення наукової сфери – це 

створення науково-дослідними установами на ос-

нові отриманих знань наукових розробок відпо-

відно до поточних нагальних потреб галузі з погля-

дом на перспективу, то головним призначенням 

інноваційної сфери є створення умов для ефектив-

ного впровадження результатів наукових дослі-

джень шляхом здійснення капіталізації інновацій-

ного продукту та його комерціалізації на ринку. 

На сьогоднішній день абсолютна більшість на-

уково-дослідних установ мережі НААН крім безпо-

середнього проведення наукових досліджень зму-

шені власними силами вирішувати питання транс-

формації наукових розробок в інноваційні. 

Практика показує, що темпи впровадження іннова-

цій у сільськогосподарське виробництво є досить 

повільними через те, що зусилля науковців, голов-

ним чином, сконцентровані та спрямовані на отри-

мання результату від проведення наукових дослі-

джень, при цьому ж володіння навичками з комер-

ціалізації власних розробок залишається на 

недостатньо високому рівні. 

У зв’язку з цим в певних не зовсім обізнаних 

колах може виникати припущення про ймовірну не-

ефективність діяльності науково-дослідних уста-

нов та в цілому неспроможність аграрної науки за-

безпечити можливість отримання економічного 

ефекту в сучасних умовах господарювання. 

Саме інноваційна сфера на сьогоднішній день 

не отримує на належному рівні уваги та підтримки 

попри те, що саме вона являється визначальним 

чинником у створенні умов для впровадження ре-

зультатів наукових досліджень у виробничо-госпо-

дарський процес суб’єктів аграрного ринку. 

Діючі механізми з розповсюдження наукових 

розробок є певною мірою застарілими, оскільки не 

в змозі оперативно забезпечити затребуваним інно-

ваційним продуктом потреби ринку, через що від-

бувається часткова втрата вітчизняних ринкових 

сегментів. Через таку ситуацію на вітчизняному ри-

нку спостерігається збільшення інноваційно-спря-

мованого продукту іноземного виробництва, яке 

спричиняє монополізацію певних сфер діяльності, 

переорієнтацію талановитої молоді на обслугову-

вання комерційно привабливих іноземних бізнес-

угруповань. 

З метою впорядкування системи наукового за-

безпечення агропромислового виробництва, підви-

щення рівня інноваційних перетворень в аграрному 

секторі економіки, дієвого впливу аграрної науки 

на конкурентоздатність галузей сільського госпо-

дарства на початку 2000-х років в кожному регіоні 

України були створені центри наукового забезпе-

чення агропромислового виробництва та обласні 

сільськогосподарські дорадчі служби. Основною 

ідеєю їх створення було прискорення інноваційних 

процесів в агропромисловому виробництві шляхом 

об’єднання зусиль наукових, освітніх установ, ви-

робничих структур регіонів аграрного профілю з 

метою застосування досягнень аграрної науки на 

виробництві, трансферу інновацій агроформуван-

ням різних форм господарювання. 

На сьогоднішній день, на жаль, більш-менш 

ефективна в минулому мережа регіональних уста-

нов та підприємств з трансферу наукових розробок 

та інновацій діє за застарілою схемою та не дає ба-

жаного результату та ефекту. При цьому, дослідні 

господарства, які є експериментально-виробничою 

базою науково-дослідних установ, є в деякій мірі ві-

дірваними від науки, та все частіше де-факто пере-

ходять в залежність від приватних підприємниць-

ких бізнес-структур. 

З метою ефективного використання інтелекту-

ального потенціалу науково-дослідної установи ре-

алізація інноваційного наукоємного продукту по-

винна здійснюватись шляхом застосування системи 

інноваційного провайдингу, яка охоплює процеси 

апробації наукової продукції та впровадження інно-

ваційних проектів. 

Система інноваційного провайдингу – ком-

плекс організаційно-управлінських та соціально-

економічних складових, які взаємодіють у наукоє-

мній сфері й забезпечують постійно діючий за під-

приємницькими принципами інноваційний процес 

зі створення, привласнення й передачі науково-тех-

нічних розробок у сфері виробництва та послуг [2, 

с. 109]. 

Інноваційний розвиток агропромислового ви-

робництва кожного регіону конче потребує поєд-

нання інноваційного потенціалу аграрної науки, 

підприємницьких механізмів інноваційної інфра-

структури ринку та виробничої бази інноваційно-

активних агропромислових підприємств.  

Організаційна структура науково-дослідних 

установ визначається, головним чином, в залежно-

сті від нагальних наукових задач та завдань, що по-

требують термінового вирішення. Але в сучасних 

ринкових умовах, коли трансформація та впрова-

дження наукоємної продукції у виробництво здійс-

нюється в формі інновацій, діюча структура вияв-

ляється неефективною. 
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Організаційна структура аграрних наукових 

установ мережі НААН потребує перебудови з необ-

хідністю урахування як основної науково-технічної 

складової, так і з необхідністю організації та ство-

рення умов для ефективного продукування іннова-

ційного продукту для забезпечення потреб вироб-

ничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного 

ринку.  

Головним параметром є виокремлення сфери 

продукування наукоємної продукції та активізація 

сфери провайдингу інновацій в науково-дослідній 

установі. На практиці ця схема повинна дотримува-

тися наступної послідовності: 

1) передача наукових знань з підрозділів фун-

даментальних досліджень в підрозділи прикладних 

досліджень і розробок; 

2) передача створеної наукоємної продукції 

підрозділами прикладних досліджень і розробок в 

підрозділ інноваційних досліджень і розробок; 

3) проведення апробації на експериментально-

виробничій базі інноваційної продукції та визна-

чення рівня її конкурентоспроможності, організа-

ція трансферу технологій та впровадження в інно-

ваційну фінансово-господарську діяльність 

суб’єктів аграрного ринку. 

Кожна науково-дослідна установа потребує 

створення спеціалізованого підрозділу з питань ор-

ганізації проведення інноваційних досліджень і ро-

зробок який повинен працювати окремо від суто на-

укової сфери установи, але інноваційний процес 

повинен доповнювати науковий і забезпечувати 

трансформацію наукових розробок в інноваційні 

для задоволення попиту сільськогосподарських то-

варовиробників на інноваційну наукоємну продук-

цію в умовах жорсткої ринкової конкуренції. 

Інтегровані в організаційну структуру нау-

ково-дослідної установи згадані спеціалізовані під-

розділи в якості внутрішньої системи інновацій-

ного провайдингу безперечно значно посилять рі-

вень капіталізації та комерційну спроможність 

інноваційної продукції, сприятимуть залученню ін-

вестицій, підсилять розвиток наукоємного вироб-

ництва. 

Висновки та пропозиції. 

Безперечним є той факт, що здобутки науково-

дослідних установ представляють собою величез-

ний потенціал накопиченої впродовж багатьох де-

сятиліть наукової бази, але слабкою ланкою на сьо-

годнішній день залишається рівень її трансформації 

в продукт, готовий стати основним елементом інно-

ваційної діяльності конкретного сільськогосподар-

ського товаровиробника. Саме послідовна схема 

організації процесу трансферу технологій, тобто 

систематизовані комплексні заходи, що спрямовані 

на вільне розповсюдження нових знань, отриманих 

на основі проведених досліджень, дасть змогу 

ідеям вченого перетворитися на успіх, а спожива-

чам наукоємної продукції – активно та успішно 

здійснювати інноваційну діяльність, підвищуючи 

власну конкурентоспроможність на ринку.  

Мережа науково-дослідних установ НААН по-

требує інтегрованої з власною науковоорієнтова-

ною організаційною структурою інноваційну ін-

фраструктуру з трансферу технологій, яка в якості 

провайдера залучатиме до співпраці з наукою підп-

риємницькі структури для підвищення ефективно-

сті від застосування процесів комерціалізації нау-

ково-інноваційних розробок. Функціонування нау-

ково-дослідних установ в тісному співробітництві з 

потужним інноваційним провайдером є запорукою 

успіху та обов’язковою необхідною умовою для за-

воювання стабільної частини конкурентоздатного 

наукоємного ринку. 
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Анотація 
Досліджено соціально-класову структуру Конституційно-демократичної партії Росії, її соціальну при-

роду та ставлення до неї лідера партії більшовиків В.І. Леніна. Особливу увагу Леніна було зосереджено 

на початку діяльності кадетів, коли вони мали значну підтримку у суспільстві та перемогли на виборах до 

І Державної думи Росії у квітні 1906 р.. Ленін уявлял кадетів як лідерів ліберально-демократичного табору 

та одних з головних своїх конкурентів у боротьбі за владу. Тому свої зусилля він спрямував на дискреди-

тацію кадетської партії. 

Abstract 

The social and class structure of the Constitutional Democratic Party of Russia, its social nature and the 

attitude of the leader of the Bolshevik Party V.I. Lenin to it. Lenin's special attention was focused on the beginning 

of the Cadets, when they had considerable support in society and won the elections to the First State Duma of 

Russia in April 1906. Lenin represented the Cadets as leaders of the liberal-democratic camp and one of his main 

rivals in the struggle for power. Therefore, he directed his efforts to discredit the Cadet Party.  

Ключові слова: Конституційно-демократична партія, І Державна дума, В.І. Ленін.  

Keywords: The Constitutional Democratic Party, the State Duma, V.I. Lenin. 

 

Під час Першої буржуазно-демократичної ре-

волюції в Росії 1905-1907 рр. значно активізувалися 

усі політичні сили. Відбулася консолідація лібера-

льно-демократичного табору, лідером якого і стала 

Конституційно-демократична партія (КДП), або 

партія Народної Свободи (ПНС). Кадети намага-

лися позиціонувати себе як позакласова партія, яка 

об’єднує усі верстви російського суспільства. Мета 

даної статті полягає в аналізі програмних настанов 

КДП, практичній діяльності КДП щодо форму-

вання власної соціальної бази та впливу на неї. Пре-

дметом статті є конкретна практична діяльність 

Конституційно-демократичної партії та її оцінка з 

боку В.І. Леніна.  

Соціальна база КДП була неоднорідною і про-

тягом часу змінювалась в залежності від політичної 

ситуації. На початку створення партії основу скла-

дали міські дрібнобуржуазні прошарки, ліберальні 

поміщики. У великій кількості у лавах КДП була 

представлена інтелігенція: професори, приват-до-

центи, лікарі, адвокати, викладачі гімназій, літера-

тори, редактори газет та журналів, інженери. За 

своїм інтелектуальним складом з кадетами не могла 

зрівнятися жодна партія. Достатньо назвати імена 

П. М. Мілюкова, В. О. Ключевського, В. І. Вернад-

ського, князів Петра та Павла Долгорукових, 

О. О. Кізеветтера, О. О. Корнілова, С. О. Котлярев-

ського, І. І. Петрункевича, Ф. І. Родичева, 

П. Б. Струве, О. О. Шахматова, М. М. Данилевсь-

кого, М. М. Ковалевського, Д. І. Багалія, 

М. Ф. Сумцова та інших.  

КДП не заперечувала класового розмежування 

суспільства, значення класової боротьби, але на ві-

дміну від соціалістичних партій кадети вважали, 

що "…над класовим розмежуванням знаходиться 

загальнолюдські інтереси та ідеали" [15, с.5]. Пар-

тіям, які орієнтувалися на певні класи, КДП проти-

ставила себе як партію національну, але не в сенсі 

відстоювання інтересів якоїсь однієї народності, а у 

"…сенсі визнання того, що інтереси окремих осо-

бистостей та класів об'єднаються у вищому ідеаль-

ному інтересі, інтересі держави" [15, с.6].  

Радянська історіографія зображувала кадет-

ську партію виключно як буржуазну, контрреволю-

ційну, орієнтовану на співпрацю з царизмом. Зага-

льнодемократичний характер програмних установ, 

намагання здійснити соціально-економічні та полі-

тичні реформи, спроможні поліпшити добробут 

всього народу та орієнтація на загальнолюдські цін-

ності, цією літературою ігнорувалися [6-8, 13, 14, 

16, 17]. Така позиція була обумовлена ленінською 

оцінкою кадетської партії, яка позиціонувала її, як 

"партію міщанського обману", "партію міщанських 

ілюзій", "могильщика революції" [9, 239]. Будь-

який тактичний крок кадетської партії, який не 

співпадав з інтересами більшовиків, отримував від 

В. І. Леніна негативну оцінку. Суб'єктивності в цих 

оцінках було значно більше, ніж об'єктивності, пе-

реважав однобічний, класовий підхід. Орієнтація 

кадетської партії на загальнолюдські цінності, де-

мократизм, без чого неможливо становлення сучас-

ного суспільства, в якому класова конфронтація по-

ступово витискується дійсно демократичним рі-

шенням усіх громадських проблем, ігнорувались. 

Більшовики виходили з того, що дискредитація ка-

детської партії, її політична ізоляція прямо нашто-

вхують маси до думки щодо зламу старих суспіль-

них відносин. "Дискредитувати таку партію, – як 

партія К-Д,- вважав В. І. Ленін, – значить надати 



12 Znanstvena misel journal №55/2021 

поштовх політичному розвитку народних мас" [11, 

с.287]. 

Дійсно у всього російського народу були і за-

гальні інтереси: це і зміцнення могутності країни, 

намагання демократизувати суспільне життя, раці-

ональне використання виробничих сил, захист зага-

льнолюдських цінностей. Але, на наш погляд, не 

можна ототожнювати інтереси різних верств та со-

ціальних груп населення. Останні і зумовлюють со-

ціальний клімат суспільства. Гармонізація інтересів 

заможних верств з інтересами працівників, що 

складали абсолютну більшість населення – важлива 

передумова соціальної рівноваги різних сторін сус-

пільного життя. Заявляючи про свою надкласо-

вість, кадети дуже часто в своїй практичній діяль-

ності не враховували це важливе теоретичне поло-

ження. Звідси і непослідовність кадетської партії у 

вирішенні багатьох ключових питань загальнополі-

тичного життя. В цьому є одна з причин того, що 

кадети так і не отримали широкої соціальної підт-

римки мас.  

Соціальна спрямованість кадетської партії ви-

кликала у В. І. Леніна особливий інтерес. За його 

словами, "Це партія, яка не пов'язана з будь - яким 

одним класом буржуазного суспільства, але не зва-

жаючи на це, вона наскрізь буржуазна" [10, с. 248]. 

Про те, що кадетська партія не пов'язана з будь-

яким одним класом, свідчить соціальний склад ка-

детів по Москві у початковий період створення пар-

тії: торгово-промислових службовців - 20%, осіб ві-

льних професій 18,7%, інтелігентів – 15,4%, служ-

бовців приватних та суспільних установ - 9,6%, 

студентів - 7,2%, ремісників – 7,4%, купців – 7,4%, 

робітників 4%, інші – понад 10% [5, 1906. № 2. с. 

67]. Але чи вірне твердження, що кадети були "бу-

ржуазною" партією? Безумовно ні, якщо розуміти 

буржуазність у тому сенсі, як її трактували деякі су-

часні кадетам ліві критики, а пізніше радянські іс-

торики. "Соціальній склад партії, – як визнав радян-

ський історик В. В. Шелохаєв, – говорить на ко-

ристь твердження кадетів, що вони були дійсно 

лівоцентристською та надкласовою партією, а саме 

партією, що представляє інтереси всього суспільс-

тва" [17, с. 70].  

Під час виборів до І Державної думи та до роз-

пуску ІІ думи, коли популярність кадетської партії 

була найвищою, рядовий склад КДП відповідав 

структурі російського суспільства. Більшість чле-

нів партії на той час складали: дрібні чиновники, 

прикажчики, були представлені також робітники та 

селяни. За думкою того ж автора "буржуазний" ха-

рактер кадетської партії знайшов своє вираження у 

складі її лідерів та членів ЦК: "обуржуазнених по-

міщиків та буржуазної інтелігенції" [17, с.83]. Але 

якщо визнавати цю логіку, то й більшовицьку пар-

тію з таким же успіхом можна назвати "буржуаз-

ною", оскільки в її керівництві широко були пред-

ставлені вихідці з дворян та інтелігенції.  

Твердження, що соціальне походження визна-

чає політичне переконання, стало ефективною 

зброєю у руках В. І. Леніна в боротьбі з його полі-

тичними опонентами. Це твердження являло собою 

вульгаризацію суспільного життя, а по відношенню 

до самої кадетської партії цілковито суперечило 

дійсності. Скоріше можна стверджувати, як вважав 

А. Бланк, що в кадетській партії були представлені 

торгові та промислові кола [3, с. 12 

Також і програму КДП не можливо назвати бу-

ржуазною. Вірно прямо протилежне твердження, 

що соціальні пункти кадетської програми дуже бли-

зькі за своїми практичними вимогами програмі мі-

німум двох головних соціалістичних партій - со-

ціал-демократичної та есерівської, настільки, що 

деякі історики вважають аграрний розділ кадетсь-

кої програми за своїм характером був близьким до 

соціалістичних партій [12, с. 254]. Для здійснення 

своєї тактичної мети кадети активно використову-

вали засоби масової інформації та усну пропаганду. 

На межі 1905-1906 рр. лише у провінції видавалось 

понад 50 газет кадетського напрямку [2, Спр. 40, 

Арк 7]. Мілюков був редактором газет "Вольный 

народ" (вийшло два номери), а потім "Народная 

свобода" (вийшло п'ять номерів). Ці газети стали 

безпосередніми попередниками появи газети 

"Речь", – центрального органу КДП. Редактором га-

зети (спільно з І. І. Гессеном) був П. М. Мілюков. З 

початку свого видання газета стала центром політи-

чних, культурних та духовних сил ліберально-де-

мократичного напрямку, дійсним провідником іде-

ології партії. Своєю популярністю газета була зобо-

в'язана журналістському таланту П. Н. Мілюкова. 

Серед найбільш значних друкованих видань КДП 

слід назвати: "Вестник партии Народной Свободы", 

щотижневики ЦК партії "Русские ведомости" та 

"Русское слово", видання московських кадетів що-

тижневик "Русская свобода". Серед важливих міс-

цевих видань слід назвати "Киевская мысль", – ор-

ган київських кадетів, "Минская жизнь ",– орган мі-

нських кадетів, "Иркутская жизнь", – орган 

іркутських кадетів. Кілька кадетських видань було 

в Харкові. Протягом 1905–1906 рр. професор 

М. А. Гредескул видавав газету "Мир", після за-

криття якої в 1906 р. професор М. В. Чубинський 

почав видавати газету "Волна". Крім того у Харкові 

протягом 1908–1917 рр. видавались газети прока-

детського напрямку: "Южный край", "Будущее", 

"Утро" [1, Спр. 4117, Арк. 46]. У Москві та Петер-

бурзі для підготовки пропагандистів були створені 

агітаційні курси, на яких виступали П. М. Мілюков, 

Ф. І. Родичів, Ф. Ф. Кокошкін та інші. Крім того, 

були організовані комісії, які займалися розробкою 

тематики лекцій, відкривали політичні клуби, біб-

ліотеки, консультативні пункти у містах та перифе-

рії [4, с. 38]. У квітні 1906 р. кадети, одними з пер-

ших, відкрили у Петербурзі політичний клуб, ме-

тою якого було зближення кадетських депутатів з 

елітою столичного суспільства. 

Протягом першої половини 1906 р. почали ін-

тенсивно утворюватися місцеві комітети партії (гу-

бернські, міські та навіть повітові), відбулося збіль-

шення чисельності членів партії, сформувалася вла-

сна партійна психологія, у суспільстві зросла довіра 

до кадетів. Кадети відразу посіли провідне місце не 

лише серед партій ліберального напрямку, а і в по-

літичній системі Російської імперії. Такі перспек-

тиви партії кадетів лише підсилювали негативнее 
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ставлення В.І. Леніна до КДП. Однобічний класо-

вий підхід В. І. Леніна до кадетської партії виявля-

вся постійно. Його полемічний азарт, намагання 

будь-якими засобами досягти поставленої мети та 

гостра класова боротьба не дозволили гідно оці-

нити загальнодемократичні, прогресивні пункти 

програми КДП. Але незважаючи на все це, партія 

кадетів швидко перетворилася в одну з провідних 

політичних сил Росії. 
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Аннотация 

Потребность государства в различных товарах, работах и услугах является самым действующим и 
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Механизм проведения торгов затрагивает все 

области правовых взаимоотношений возникающий 

в процессе деятельности любого правового госу-

дарства. Система закупок товаров, работ, услуг на 

сегодняшний день является одним из важных рыча-

гов влияния государства на экономику. 

История публичных торгов берет своё начало 

с древних времен, когда на Руси торг, торжище 

были местом схода не только торгующихся, но и 

простых граждан. Торги – представляют собой по-

месь экономической, политической и социальной 

жизни государства. На протяжении долгого вре-

мени посещение торговых мест были общественно 

значимым мероприятием наравне с публичными 

казнями и цирковыми представлениями.  

Рассматривая историю становления государ-

ственных торгов в России можно увидеть, что свое 

начало оно берет более чем двести лет назад. При-

нято считать, что первым отечественным докумен-

том, связанным со сферой государственного заказа, 

был Указ царя Алексея Михайловича от 7 июля 

1654 года «О подрядной цене на доставку в Смо-

ленск муки и сухарей». Как отмечает Е.Ю. Гонча-

ров, фактически единственным государственным 

заказчиком в допетровской Руси был царский двор 

и сам царь. [1] В данном документе можно увидеть 

формирование первых признаков современного 

государственного заказа: выбор подрядчика, осно-

ванных на заранее спланированных условиях осу-

ществления подряда, публичности их проведения. 

Исходя из суждений К.П. Победоносцева, 

сделки связанные с поставкой продукции для госу-

дарства, заключались в России «с самых древних 

времен… но особое важное значение они получили 

в государственной экономии и законодательстве со 

времен Петра Великого» [2] 

Основываясь на этом суждении, можно про-

следить формирование первых законодательных 

актов, послуживших прообразом будущих правил 

публичных торгов, в эпоху правления Петра I. В 

этот период времени полностью меняется облик 

страны: проведение многочисленных реформ, во 

всех сферах государственного управления, расши-

рение границ Российской империи и непрекращаю-

щиеся военные действия. Наиболее заметным пра-

вовым актом, связанным с проведением публичных 

торгов, принято считать Указ «О вызове подрядчи-

ком для делания пороха» 1714г. Положения Указа 

формирует следующие правила заключения дого-

воров для удовлетворения государственных нужд: 

«И для того порохового дела объявить Его Вели-

кого Государя указ по все воротам, чтобы явились 

подрядчики всяких чинов люди в Канцелярию Пра-

вительствующего Сената, и уговоры б свои записы-

вали, кто сколько и как и по какой цене может по-

роху сделать» [3].  



Znanstvena misel journal №55/2021 15 

Правила, сформированные в Указе, переводя 

на современный лад, являются прообразом совре-

менного Извещения, опубликованного в сети Ин-

тернет, все билеты (объявления) о проводимых за-

купках для удовлетворения нужд государства, вы-

вешивались на городских воротах, чтобы люди, 

покидающие город или входящие в него, могли 

ознакомиться с тем, что в данный момент закупа-

ется. Через специальные вывески на городских во-

ротах государевы люди сообщали информацию и 

обо всех льготах поставщикам и подрядчикам, о за-

ключенных контрактах, о лицах, которые уже вы-

полняли тот или иной подряд. 

В целях осуществления порядка проведения 

закупок, создается специальная должность «гоф-

маклера» - специалиста по ценам, которую обычно 

занимали купцы. Данный чин закреплялся в Указе 

«Табель о рангах», а основной обязанностью было 

следить за экономической выгодой государства при 

проведении торгов. 

Наряду с введением публичности государ-

ственных закупок, создается сенатский указ о 

борьбе с подложными ценами и коррупцией в деле 

поставок и подрядов [4]. Этот законодательный акт 

направлен на борьбу со взятками и коррупцией. 

Рассматривая историю развития публичных 

торгов, следующим значимым законодательным 

актом является «Регламент о управлении Адмирал-

тейства и верфи и о должностях коллегии адмирал-

тейской и прочих всех чинов при Адмиралтействе 

обретающихся» принятый в 1722 г. Прообразом 

данного документа является флотский регламент 

других стран, им устанавливается детальный поря-

док организации торгов для нужд флота. Данные 

реформы характеризуют становление основных 

принципов государственного заказа: гласности, 

публичности, конкуренции. 

Период правления Анны Иоанновны (1730–

1740) ознаменован утверждением в 1732 году ре-

гламента Камер-коллегии [5]. Его основное направ-

ление направлено на развитие эффективности при-

менения действующего законодательства, в том 

числе и в области государственного заказа. Данным 

регламентом вводится требование печатать объяв-

ление о закупке в «Русских курантах» — общегосу-

дарственной центральной газете, с учетом обяза-

тельной публикации данной информации три раза, 

что по своей сути является расширением открыто-

сти информации о потребности государства, и кар-

динально отличается от рассылки механизмов опо-

вещения прошлых периодов.  

Изменения затрагивают порядок заявления об 

участии в подряде. Теперь после каждой публика-

ции купцы должны были приходить в коллегию и 

подтверждать свои предложения независимо от 

того, хотят они их изменить или нет. Пускали и вы-

слушивали купцов о наибольшей и наименьшей це-

нах и о поручителях порознь.  

Регламент Камер-коллегии вводил при прове-

дении государственных закупок требования к то-

вару, поставщику, а также ответственность сторон 

за несвоевременное выполнение обязательств. В 

тексте регламента данные требования выражались 

в виде запрета на допуск к подряду участников без 

справки из Коммерц-коллегии об отсутствии у них 

государственных доимок, долгов по векселям и 

прочих долгов, специальные инструкции с требова-

ниями к качеству различных товаров, работ и услуг, 

а также наказание за несвоевременное исполнение 

условий подряда, которое распространялось не 

только на поставщиков, но и государственную 

казну в лице Камер-коллегии.  

Следующим нормативно-правовым актом, 

направленным на развитие публичных торгов, стал 

Регул провиантского правления 1758 года, издан-

ный Елизаветой Петровной (1741–1761). В основу 

его принципов легли закупки не у перекупщиков, а 

непосредственно у производителей, отдавали пре-

имущества при получении заказа мелкопоместным 

дворянам и крестьянам. Основным направлением 

развития гласности оповещения, стало объедине-

ние двух предыдущих способов о предстоящих гос-

ударственных закупках, а именно в городах билеты 

с извещениями о предстоящей процедуре теперь не 

только размещались под бой барабанов в людных 

местах, но и публиковались в газетах для привлече-

ния внимания населения. Там, куда газеты не дохо-

дили и не был слышен барабанный бой царских 

гонцов, билеты с условиями торгов оглашали свя-

щенники после церковной службы. Рассматривая 

данный документ на современный лад, можно про-

вести аналогию с нормами предоставления льгот 

субъектам малого и среднего предприниматель-

ства. 

В 1775–1776 годах, в период правления Екате-

рины Великой (1762–1796), проведены радикаль-

ные изменения государственного управления в Рос-

сии, которые затронули и область. Данные ре-

формы были выражены в «Учреждение о 

губерниях» (№ 14392), где отдельная статья под но-

мером 118 «О контрактах по подряду, поставках и 

откупах». [6] посвящалась правилам проведения 

торговых процедур, в ней были отражены основные 

правила и принципы состязательности для удовле-

творения нужд Российского государства XVIII в.  

Правление Николая I не оставило без внима-

ния законодательство в сфере проведения торгов. 

Усложнение социальных и правовых отношений в 

обществе, развитие техники, появление новых 

учреждений, увеличение ассортимента требуемых 

казне вещей, активное городское и дорожное стро-

ительство привели к расширению поля взаимовы-

годных контрактов государства и частного пред-

принимательства. В 1830 году принято «Положе-

ние об обязательствах, заключаемых казной и 

частными людьми по подрядам и поставкам» [7], 

которое действовало практических во всех отрас-

лях хозяйства, оказав большое влияние на система-

тизацию системы закупок в целом.  

В XIX веке во время царствования Александра 

II (1855–1881) организация закупок товаров, работ 

и услуг характеризуется отлаженным механизмом, 

купцы и предприниматели ответственно испол-

няют свои обязательства перед государством. Уста-

новившаяся система закупок позволяет участникам 
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не присутствовать лично в канцелярии, а переда-

вать заявку нарочно, с соблюдением положенных 

формальностей. Непосредственное участие самих 

заявителей или доверенных лиц было обязательно 

непосредственно на торгах. 

Основным недостатком того времени стало не-

равное положение частных и казенных заводов при 

участии в конкурсах. Казенные заводы были осво-

бождены от промыслового налога и штрафов при 

нарушении сроков выполнения заказа, поэтому они 

могли предложить убыточно низкие цены, ведь из-

держки при производстве компенсировались за 

счет бюджетных ассигнований, выражаясь совре-

менным языком, появление демпинга в проведении 

торгов [8]. 

С принятием Программы Коммунистического 

Интернационала в 1928 году, система рыночных от-

ношений отошла на второй план, началась макси-

мальная централизация власти. Все эти действия 

привели к вытеснению частного капитала, а также 

переделке всего крестьянского хозяйства, результа-

том проведенных реформ, стало принадлежность 

всех средств производства государству. 

Изменения государственной политики в сфере 

экономики периодически способствовали появле-

нию потребности в проведении торгов, но зачастую 

данная необходимость быстро угасала. Если в июле 

1928 года в газете «Известия» было опубликовано 

38 объявлений о торгах, то в конце 1930 года не 

было размещено ни одного объявления. 

С 1930 г. в связи с переходом на плановое хо-

зяйство законодательство регулирует только пуб-

личные торги, проводимые судебными исполните-

лями для продажи имущества, принадлежащего 

должникам. Однако даже при советской власти, ко-

гда, казалось бы, отсутствие состязательности 

должно было исключить такой способ заключения 

договоров, как торги, последние не прекратили 

свое существование. Тому способствовало разви-

тие внешней торговли между СССР и западными 

странами (аукционы по продаже пушнины, скако-

вых лошадей и.т.д.).  

В 1932 году было принято постановление Со-

вета народных комиссаров РСФСР, в котором част-

ная торговля была признана уголовной наказуемой. 

Исходя из данного решения, проведение торгов 

было запрещено на государственном уровне, ито-

гом данных изменений стало упразднение проведе-

ния публичных торгов для обеспечения нужд госу-

дарства. 

С развалом СССР и переходом государствен-

ной власти к механизмам рыночной экономики, вы-

звал необходимость разработки законодательных 

актов, учитывающих специфику поставки товаров 

для удовлетворения государственных потребно-

стей. На данном этапе в Российской Федерации, не 

было предусмотрено мер по специальному регули-

рованию закупок для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд, закрепленных в нор-

мативно-правовой базе. Основой современной си-

стемы государственных закупок стал Типовой 

закон ЮНИСТРАЛ о закупках товаров (работ) и 

услуг, принятый 15 июня 1994 г. Некоторые его по-

ложения были репециированы отечественным зако-

нодательством, Указом Президента РФ от 8 апреля 

1997 г. №305 «О первоочередных мерах по предот-

вращению коррупции и сокращению бюджетных 

расходов при организации закупки продукции для 

государственных нужд» было утверждено Положе-

ние об организации закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд» [9]. В нем определены 

основные способы размещения заказа и закреплены 

правила участия в торгах. 

Для введения ответственности сторон за нару-

шение условий контрактов при заключении догово-

ров с целью удовлетворения потребностей государ-

ства был принят Федеральный закон от 13 декабря 

1994 г. N 60-ФЗ "О поставках продукции для феде-

ральных государственных нужд" [10]. 

Следующим этапом совершенствования зако-

нодательной базы стало принятие Федерального за-

кона от 6 мая 1999 г № 97-ФЗ «О конкурсах на раз-

мещение заказов на поставки товаров, выполнения 

работ, оказание услуг для государственных нужд», 

которым определялся порядок проведения конкур-

сов. Данный закон распространял свое действие 

только на заказчиков федерального уровня. Разроз-

ненность норм проведения торгов для федеральных 

и региональных заказчиков требовал создание нор-

мативного акта, содержащего единые правила их 

проведения. Все эти механизмы были воплощены в 

Федеральном законе от 21 июля 2005 г. № 94 -ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» [11], который стал 

приоритетным нормативно-правовым актом в обла-

сти государственных закупок. Его основой явля-

ется создание единого экономического простран-

ства на всей территории России посредством опре-

деления единого механизма размещения заказов 

для всех уровней публичной власти. 

С принятием Закона начался новый виток раз-

вития законодательства о государственных закуп-

ках. Настоящий Закон установил новую, ранее не-

известную модель закупок. 

В нем закреплены понятия начальной макси-

мальной цены, рассмотрены случаи, в которых 

можно было производить закупку товаров, работ и 

услуг у единственного поставщика. Был введен за-

прет на проведение закрытых торгов и произведен 

перевод размещения заказов на поставку товаров, 

работ и услуг в электронную форму.  

Данный закон в системе рыночной экономики 

позволяет создать наиболее эффективное использо-

вание средств бюджетов и внебюджетных источни-

ков финансирования, расширить возможность для 

участия физических и юридических лиц в размеще-

нии заказов и стимулировать такое участие, развить 

добросовестную конкуренцию, совершенствовать 

деятельность органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления, обеспечить глас-

ность и прозрачность размещения, предотвратить 

коррупционную составляющую и другие злоупо-

требления в сфере размещения заказов. 
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Но все же положения данного нормативно-

правового акта не решили всех поставленных задач. 

На основании проведенного анализа практики про-

ведения закупок и выявленных нарушений, был 

принят Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [12]. Который действует и в 

настоящее время.  

Сложно переоценить значение торгов для си-

стемы экономических отношений на современном 

этапе. Они стали стандартной формой участия гос-

ударства и муниципальных образований в экономи-

ческих отношениях, обеспечивающих равный до-

ступ всех потенциальных участников к объектам 

публичной собственности и публичным финансам. 

Но и в тех сферах, где сторонами сделок выступают 

исключительно частные субъекты, проведение кон-

курентных процедур наращивает свое влияние, яв-

ляясь инструментом повышения эффективности ве-

дения хозяйственной деятельности. 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский так харак-

теризуют торги: «Торги представляют собой один 

из способов заключения договоров, который тесно 

связан с основными законами свободного рынка, и 

выражают их наиболее последовательно» [13] 

Произведя анализ исторических периодов раз-

вития государства, четко прослеживается особый 

подход к вопросу формирования потребности в по-

ставках продукции, выбор наиболее эффективного 

способа обеспечения этой потребности, что в итоге 

привело к формированию правовой основы. 

Исследование исторической сущности разви-

тия публичных торгов позволяет определить их 

предназначение, постановку основных проблем и 

пути их решения. 

Суть исследования нацелена на определение 

места торгов в системе современных способов за-

ключения договоров, а также их соотношения с 

другими институтами гражданского права. Объяс-

няются предпосылки появления современных про-

блем правового регулирования публичных торгов 

обозначается историческая взаимосвязь институци-

ональных особенностей торгов с их прообразами и 

предшественниками. 

Нормативно-правовое регулирование проведе-

ния публичных торгов в различные исторические 

периоды показывает процесс их эволюции, совер-

шенствование требований к их организации и про-

ведению на основе изучения таких нормативно-

правовых актов, как "Регламент о управлении Ад-

миралтейства и Верфи и о должностях Коллегии 

Адмиралтейской и прочих всех чинов при Адми-

ралтействе обретающихся" 1764 г., "Регул прови-

антского правления" 1758 г., "Учреждение о губер-

ниях" 1775 г., "Письмо для торга" 1830 г., "Устав 

гражданского судопроизводства" 1864 г., "Положе-

ние о казенных подрядах и поставках" 1900 г. и 

проч. 

Из периода в период развитие законодатель-

ной базы шло только в области обеспечения госу-

дарственной потребности. Нормы, которые уста-

навливали бы механизм проведения закупочных 

процедур других участников правовых взаимоотно-

шений, практически не было. Регулирование прове-

дения публичных торгов, направлено на решение 

двух основных целей: облегчить государству за-

ключение договоров по возможно низкой цене и 

препятствовать злоупотреблениям должностных 

лиц при выборе контрагентов.  

Переходом страны к рыночной экономике, ос-

нованной в первую очередь на принципах свобод-

ной конкуренции, привели к пониманию торговых 

процедур, как общепризнанного способа определе-

ния будущего контрагента не только в сфере заку-

пок товаров, работ и услуг для государственных 

нужд, но и в частных отношениях.  

История развития публичных торгов показы-

вает связь современной системы проведения торго-

вых процедур с периодами прошлых лет. Система 

постоянно модернизируется, трансформируется в 

соответствии с реалиями системы права различных 

периодов.  
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Анотація 

У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз законодавства зарубіжних країн про посягання на за-

хисника чи представника особи. Зазначено, що подальше вдосконалення норм про кримінальні правопо-

рушення проти правосуддя, техніко-юридичних прийомів конструювання конкретних складів у націона-

льному законодавстві, неможливе без врахування світового досвіду нормотворчої діяльності в цій сфері. 

Автором встановлено, що у світі стільки правових систем, скільки держав, так як кримінальне право кож-

ної держави в принципі унікальне й неповторне. Однак правові системи ряду країн зближуються і виявля-

ють багато спільних рис, що і дозволяє говорити про декілька видів систем сучасного кримінального права. 

Існують різні класифікації правових систем. Зроблено висновок про те, що для законодавства більшості 

країн різних правових сімей є характерним виділення правосуддя в якості самостійного об'єкту криміна-

льно-правової охорони. Для законодавства більшості країн є більш характерною криміналізація незаконної 

діяльності захисника чи представника, який посягав на інтереси правосуддя, і рідше криміналізація неза-

конного втручання (перешкоджання) в законну діяльність захисника чи представника особи. 

Abstract 

The article provides a comparative legal analysis of the legislation of foreign countries on encroachment on 

a defender or representative of a person. It is noted that further improvement of the norms on criminal offenses 

against justice, technical and legal methods for designing specific compositions in national legislation, is impos-

sible without taking into account the world experience of rule-making in this area. The author has established that 

there are as many legal systems in the world as there are states, since the criminal law of each state is, in principle, 

unique and inimitable. However, the legal systems of a number of countries are converging and reveal much in 

common, which allows us to speak about several types of systems of modern criminal law. There are various 

classifications of legal systems. It is concluded that the legislation of most countries of various legal families is 

characterized by the allocation of justice as an independent object of criminal law protection. For the legislation 

of most countries, it is more typical to criminalize the illegal activities of a defender or representative, infringed 

on the interests of justice, and less often to criminalize unlawful interference (obstruction) in the legal activities of 

a defender or representative of a person. 

Ключові слова: компаративістський аналіз, кримінальне право, кримінальне правопорушення, пося-

гання, захисник, представник особи. 

Keywords: comparative analysis, criminal law, criminal offense, encroachment, defender, representative of 

a person. 

 

Подальше вдосконалення норм про криміна-

льні правопорушення проти правосуддя, техніко-

юридичних прийомів конструювання конкретних 

складів у національному законодавстві, неможливе 

без врахування світового досвіду нормотворчої ді-

яльності в цій сфері. 

У світі стільки правових систем, скільки дер-

жав, так як кримінальне право кожної держави в 

принципі унікальне й неповторне. Однак правові 

системи ряду країн зближуються і виявляють ба-

гато спільних рис, що і дозволяє говорити про декі-

лька видів систем сучасного кримінального права. 

Існують різні класифікації правових систем в ці-

лому і систем кримінального права, зокрема [1]. 

А.В. Наумов говорить про чотири системи: 1) ро-

мано-германська; 2) англосаксонська; 3) соціаліс-

тична; 4) мусульманська [2, C. 504]. 

 У літературі також існує позиція розмежу-

вання понять «правова система» та «правова сім'я». 

Так, Н.Є. Крилова та А.В. Серебренникова відзна-

чають, що правова сім'я - це більш-менш широка 

сукупність національних правових систем, які об'є-

днують близькість походження джерел, основних 

понять, прийомів юридичної техніки і способів тлу-

мачення. Класифікація правових систем сучасності 

повинна проводитися на трьох рівнях, тобто на 

двох рівнях макрокласифікації по правовим тради-

ціям і на одному рівні мікрокласифікації по право-

вим сім'ям [3, C. 27].  

На першому рівні дихотомічної макрокласифі-

кації правові системи поділяються за критерієм ре-

лігійної орієнтації (на релігійні і нерелігійні), а на 

другому рівні — за ознакою праворозуміння і ролі 

права в суспільстві (на західні і незахідні). Більш 

вузька класифікація правових систем, які входять у 
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західну правову традицію, відноситься до мікрок-

ласифікації. На цьому рівні, у моєму уявленні, кри-

терій для класифікації правових систем зводиться 

до чотирьох факторів, а саме: методології права, ін-

фраструктури права, структури процесуального 

права і правової ідеології [4].  

Однією з найпоширеніших класифікацій осно-

вних правових сімей у наш час є та, що була запро-

понована відомими французькими компаративіс-

тами Рене Давідом (поряд з Каміллою Жоффре-Спі-

нозі) – романо-германська, сім’я загального права, 

сім’я соціалістичного права, філософські або релі-

гійні системи [5]. Така класифікація ґрунтується на 

таких критеріях: 1) юридико-технічному критерію 

(джерела права, структура чинного права, юриди-

чна термінологія, правові принципи, концепції, 

конструкції, методи й практика роботи юристів 

тощо); 2) ідеологічних критеріях (філософські, по-

літичні й економічні принципи, світоглядні та сус-

пільні ідеали, на які спирається відповідне націона-

льне право). 

Інші вчені пропонують інший поділ правових 

сімей. Так, Ю.О. Тихомиров розрізняє континента-

льну (романо-германську) правову сім’ю, сім’ю за-

гального права, соціалістичну правову сім’ю, сім’ю 

релігійно-моральної орієнтації, а також північноєв-

ропейського, ла- тиноамериканського права та ко-

чуючи правові сім’ї [6]. А. Х. Саідов виокремлює 

наступні правові сім’ї: загального права, романо-ге-

рманську, скандинавську, латиноамериканську, со-

ціалістичну, мусульманську, індуську, звичаєву 

(африканську) та далекосхідну [7]. 

О.Ф. Скакун поділяє сучасні правові системи 

на декілька типів. Романо-германський тип право-

вої системи (країни континентальної Європи: Іта-

лія, Франція, Іспанія, Португалія, Німеччина, Авст-

рія, Швейцарія та ін.). Усередині романо-герман-

сько-го типу правової системи виділяють два 

підтипи, або дві правові групи: романську (Фран-

ція, Бельгія, Люксембург, Голландія, Італія, Порту-

галія, Іспанія. Провідною у цій групі є національна 

правова система Франції); германську (Німеччина, 

Австрія, Швейцарія та ін. Провідною у цій групі є 

національна правова система Німеччини).  

Сім'я континентального права на початку XIX 

ст. відігравала провідну роль у процесі криміна-

льно-правової кодифікації завдяки двом правовим 

пам’яткам - КК Франції 1810 р. і Баварському КК 

1813 р. Обидва джерела базувалися на ідеях класи-

чної школи кримінального права. Ці два кодекси 

стали певними моделями для всієї сім’ї континен-

тального права [8, C. 7]. Французька правова сис-

тема відноситься до матричних правопорядків су-

часного юридичного світу. Моделі розвитку, обрані 

французькими юристами для генерації національ-

ного права, стали концептуальною і нормативною 

основою для еволюції правових систем по всьому 

світу. Відомий французький компаративіст Р. Леже 

абсолютно справедливо відносить її до числа так 

званих Великих правових систем сучасності 

(«Grands systèmes de droit contemporains») [9]. 

Вчені досліджують місце юриспруденції в су-

часній французькій правовій системі, пробуючи до-

слідити її на предмет тотожності прецеденту в ан-

гло-американській правовій системі. Такі вчені за-

значають, що «роль прецедентного права у 

французькій правовій системі дещо парадокса-

льна» [10]. З одного боку, у Франції існує сильна 

римська цивільно-правова традиція з письмовими 

законами і недовірою до приписів, вироблених су-

довою владою. З іншого боку, прецедентне право 

завжди існувало у Франції, і його значення у право-

вій системі збільшувалося з часів Французької ре-

волюції 1789 року. У Франції прецедентне право 

називається «юриспруденція» (лат. juris prudentia, 

juris – право, prudentia – знання). 

До англо-американського типу правової сис-

теми, як правило, відносять законодавство певних 

країн, це: Англія, Північна Ірландія, США, Канада, 

Австралія, Нова Зеландія, деякою мірою — коли-

шні колонії Британської імперії (нині 36 країн є чле-

нами Співдружності та ін. Усередині англо-амери-

канського типу правової системи розрізняють два 

підтипи, або дві групи: — англійське загальне 

право (Англія); — американське право (США).  

Крім того, поділ англо-американського типу 

правової системи можливий на дві групи: європей-

ське загальне право (Англія, Ірландія); позаєвро-

пейське загальне право (США, Канада).  

Право кожної країни поза Європи набуло ши-

рокої автономії в рамках англоамериканського 

типу правової системи. 3. Змішаний тип правової 

системи виник на стику двох класичних типів пра-

вової системи: романс-германської та англо-амери-

канської і має специфічні риси.  

У рамках цього типу можна виділити дві 

групи: північноєвропейські (скандинавські) пра-

вові системи (Данія, Швеція, Норвегія, Ісландія, 

Фінляндія); латиноамериканські правові системи 

(Аргентина, Парагвай, Уругвай, Чилі та ін.).  

Релігійно-традиційний тип правової системи 

має декілька підтипів: — релігійно-общинний (му-

сульманська, індуська, іудейська, християнська 

групи). О.Ф. Скакун звертає увагу, що в такій кла-

сифікації враховані всі попередні, у тому числі на-

ведені в програмі курсу «Сучасні правові системи 

світу» (Львів, 1999), що складена доцентом Л.А. 

Луць для студентів юридичного факультету Львів-

ського університету [11]. Х. Бехруз виділяє три ос-

новні правові сім'ї: романо-германська, англосаксо-

нська і соціалістична, до яких примикають інші 

правові сім'ї, а саме: релігійні і традиційні правові 

системи, зокрема мусульманське й індуське право, 

право країн Далекого Сходу, а також правові сис-

теми країн Африки [12]. Ми ж погоджуємося з ду-

мкою А.М. Соловйової про те, що соціалістичні 

правові системи в основному стали історією (їх мо-

жна вивчати в ретроспективному плані), проте й 

сьогодні є низка правових систем (Куба, В’єтнам, 

КНДР), які зберегли соціалістичне забарвлення з 

внесенням до них більших чи менших – залежно від 

держави – новацій. Проте це не означає, що з ура-
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хуванням «соціалістичного» забарвлення їх не мо-

жна віднести до класично усталених типів правової 

системи [1]. 

На підставі проведеного аналізу низки науко-

вих і навчальних джерел з порівняльного права слід 

зупинитися на особливостях законодавства та док-

трини в різних правових сім’ях, оскільки всі вони 

прямо чи побічно стосуються положень про кримі-

нально-правову охорону власності за законодавст-

вом України та зарубіжних країн.  

У той же час, є очевидним той факт, що жодна 

класифікація не може бути єдино правильною, оскі-

льки будь-яке групування правових систем здійс-

нюється у певному методологічному контексті, з 

озиранням на конкретні дослідницькі цілі. Саме 

тому кожен такий поділ правових систем на правові 

сім’ї буде мати відносний характер [13]. Саме тому 

в юридичній літературі можна зустріти зізнання у 

тому, що в дійсності в реальному житті «немає і не 

може бути завершеної правової або будь-якої іншої 

класифікації, і будь-яка виокремлюванa правова 

сім’я неминуче буде мати відносний характер». [14] 

Відомо, що правові системи групуються в 

сім’ї: сім’я загального права (англосаксонська пра-

вова система – Англія, США, Канада, Австралія, 

колишні британські колонії в Азії та Африці та ін.), 

романо-германська правова сім’я (континентально-

європейська правова система – Франція, Німеч-

чина, Іспанія, ІталіяВ та інші країни європейського 

континенту), сім’я соціалістичного права; інші пра-

вові системи – мусульманська, індуська; іудейське 

право, право Далекого Сходу, Африки і Мадагас-

кару [1].  

На наш погляд необхідно дати можливість ко-

жному досліднику розробити свій власний підхід 

до типології кримінально-правових систем.  

Орієнтиром визначення сутності сучасного 

кримінального права у різних країнах є історично 

та теоретично обґрунтована типологія криміна-

льно-правових систем, яка може бути доповнена та 

розвинута з урахуванням сучасних історичних тен-

денцій.  

Відповідно до законів більшості зарубіжних 

країн, правове регулювання злочинів проти право-

суддя відіграє важлива роль для суспільства і дер-

жави. Покарання і запобігання злочинам проти пра-

восуддя становить основа захисту свобод, інтересів 

і прав громадян.  

Особливо слід зупинитися на кримінальному 

законі Естонії, де у статті 303 передбачено відпові-

дальність за насильство щодо судді, народного су-

дді, слідчого, прокурора, захисника, представника 

потерпілого та їх близьких. При цьому об'єктивна 

сторона виражається конкретно в насильницькому 

примушенні даних осіб діяти всупроти інтересів 

правосуддя або коли насильство здійснюється в 

якості помсти за виконання ними своїх обов'язків.  

Разом з тим, відповідно до ст. 304 Пенітенціа-

рного кодексу Естонії передбачено відповідаль-

ність за пошкодження або знищення майна судді, 

народного судді, слідчого, прокурора, захисника, 

представника потерпілого, а так само їх близьких. 

Аналогічно до ст. 303 Пенітенціарного кодексу Ес-

тонії об'єктивна сторона складу кримінального пра-

вопорушення виражається в знищенні або пошко-

дженні майна з метою примусу даних осіб діяти не 

відповідно інтересам правосуддя або ж майно зни-

щується в якості помсти за виконання ними своїх 

обов'язків.  

Таким чином, окремо виділено посягання на 

майно зазначених осіб, але лише з певною метою. 

Так наприклад, знищення майна судді, народного 

судді, слідчого, прокурора, захисника, представ-

ника потерпілого, навіть у разі, якщо особа знала, 

чиє саме майно вона знищує, не може кваліфікува-

тися за цією статтею Пенітенціарного кодексу Ес-

тонії. 

У Кримінальному кодексі РФ злочини проти 

правосуддя, традиційно для країн пострадянського 

простору, виділено в окремий розділ. Окремо слід 

виділити такі статті: 295 (посягання на життя особи, 

яка здійснює правосуддя або попереднє розсліду-

вання), 296 (погроза вбивством або насильницькі 

дії у зв'язку із здійсненням правосуддя або прове-

денням попереднього розслідування), 297 (непо-

вага до суду) і 291.1 (наклеп щодо судді, присяж-

ного засідателя, прокурора, слідчого, особи, яка 

провадить дізнання, судового пристава). 

У ст. 295 об'єктом злочину є суспільні відно-

сини, пов'язані із життям і здоров'ям осіб, які здійс-

нюють правосуддя або попереднє розслідування. 

При цьому під такими особами слід розуміти лише 

певне коло осіб. Це: судді, присяжні засідателі, інші 

особи, які беруть участь у здійсненні правосуддя, а 

також слідчий, прокурор, особи, що проводять діз-

нання, захисник, експерт, фахівець, судовий прис-

тав, судовий виконавець, а також їх близькі. При 

цьому безпосередньо зазначена мета скоєного зло-

чину - перешкоджання законній діяльності зазначе-

них осіб або ж помста за такого роду діяльність.  

Об'єктивна сторона злочинів проти правосуддя 

виражається в здійсненні протидії нормальному 

функціонуванню системи правосуддя незалежно 

від того, як саме це протидія здійснюється. При 

цьому дане діяння може відбуватися тільки шляхом 

активної дії і тільки з прямим умислом. Варто за-

значити, що кваліфікація за цією статтею немож-

лива, якщо посягання на життя зазначених вище 

осіб здійснювалося з інших мотивів, окрім як з ме-

тою перешкоджання здійснюваної ними законної 

діяльності або помсти за таку діяльність. 

Таким чином, для законодавства більшості 

країн різних правових сімей є характерним виді-

лення правосуддя в якості самостійного об'єкту 

кримінально-правової охорони. Для законодавства 

більшості країн є більш характерною криміналіза-

ція незаконної діяльності захисника чи представ-

ника, який посягав на інтереси правосуддя (Іспанія, 

ФРН тощо), і рідше криміналізація незаконного 

втручання (перешкоджання) в законну діяльність 

захисника чи представника особи (Україна, Респу-

бліка Казахстан тощо). 
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Анотація 

У статті досліджуються питання щодо юридичних конструкцій злочинів проти конституційних засад 

національної безпеки за законодавством України та Скандинавських країн. Зауважується, що глобалізація 

сучасного світу робить актуальним вивчення законодавчого досвіду, включаючи кримінально-правову 

сферу, іноземних держав. Вивчення іноземного законодавства необхідне не лише для орієнтації у процесах 

світової економічної, політичної та культурної інтеграції та об'єднання, але перш за все для вдосконалення 

національного кримінального права. Робиться висновок, що у зв’язку з суверенітетом держав скандинав-

ської групи, а також з різними соціальними умовами суспільств, крім певних загальних спільних рис кри-

мінальної відповідальності за посягання на конституційні основи державної безпеки, є також певні особ-

ливості. Вивчення таких особливостей необхідне, оскільки знання кримінально-правової системи іншої 

держави необхідне для протидії глобальній злочинності в сучасній ситуації. 

Abstract 

The article examines the issues of legal constructions of crimes against the constitutional principles of na-

tional security under the laws of Ukraine and the Scandinavian countries. It is noted that the globalization of the 

modern world makes it important to study the legislative experience, including criminal law, of foreign countries. 

The study of foreign law is necessary not only for orientation in the processes of world economic, political and 

cultural integration and unification but above all for the improvement of national criminal law. It is concluded that 

in connection with the sovereignty of the Scandinavian countries, as well as with different social conditions of 
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societies, in addition to certain general common features of criminal liability for encroachment on the constitu-

tional foundations of state security, there are also certain features. The study of such features is necessary because 

knowledge of the criminal justice system of another state is necessary to combat global crime in the current situa-

tion. 

Ключові слова: злочини, кримінальне право, конституційні засади, національна безпека, порівня-
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The globalization of the modern world makes it 

relevant to study the legislative experience, including 

the criminal law area, of foreign states. The study of 

foreign legislation is necessary not only for orientation 

in the processes of world economic, political and cul-

tural integration and unification but above all for im-

proving the national criminal law. Nowadays, in the lat-

est conditions of globalization processes, really more 

attention is paid to the need to improve the entire na-

tional legal system, each of its branches, including the 

field of criminal law by conducting in-depth compara-

tive studies [1]. However, the study of the problems of 

criminal law protection of the constitutional principles 

of national security is not possible without fundamental 

constitutional and legal works. At one time, a signifi-

cant contribution to the study of sovereignty, constitu-

tional and legal mechanism, constitutional and legal 

status was made by L.M. Streltsov [2]. Comparative le-

gal research conducted in this direction is also gaining 

relevance. It is comparative research that allows solv-

ing the most important scientific and practical prob-

lems. 

It should be noted that by the beginning of the XXI 

century practically all states had national law with an 

inherent legal system. However, the law as a regulator 

of people's behavior in society has evolved over the 

centuries under the influence of both internal and exter-

nal factors, therefore each national legal system has 

common features with the national legal systems of 

other states, which allows them to be divided into “legal 

families” and "legal groups". 

Despite the fact that the Scandinavian countries 

are part of Western Europe, their legal systems differ 

from both "continental tradition" systems and "com-

mon law" systems. An analysis of the modern legal sys-

tems of the Scandinavian countries shows some com-

monality of Scandinavian and Romano-Germanic law. 

First of all, it manifests itself in the similarity of the 

sources of legal regulation. In the Scandinavian coun-

tries, the law is the main source of law, and the courts 

formally cannot, while resolving a specific dispute, cre-

ate legal norms. This matter reveals the most significant 

difference between the Scandinavian and common law 

systems. 

The Scandinavian legal system commonly in-

cludes the law of the five Nordic countries such as Den-

mark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden.  

For a long time, there has been close legislative 

cooperation between the Nordic countries, however, 

the ongoing development of European legislation has 

influenced the Scandinavian legal system and some of 

its major concerns [3, p. 15]. 

Like most acts of the criminal law of European le-

gal traditions, the Danish criminal law is literally re-

ferred to as the “punishment code”, but for ease of un-

derstanding, due to the prevailing customs of scientific 

circulation, we will retain the name “criminal code” fa-

miliar to domestic lawyers. In general, Danish criminal 

law is characterized by a commitment to the sociologi-

cal direction of jurisprudence. 

The Danish Penal Code was adopted in 1930 and 

came into force in 1933. It is not the exclusive source 

of criminal law. Many other laws contain provisions 

containing criminal prohibitions (for example, the Law 

on the Environment). The analogy of the law is recog-

nized (allowed). Despite its geographical location in 

continental Europe, Danish law recognizes judicial 

precedent as a source, which brings it closer to British 

common law. 

There are offences against the Independence and 

Safety of the State in the Chapter 12 of the Danish Penal 

Code.  

According to article 98 of the Danish Penal Code 

any person who, by foreign assistance, by the use of 

force, or by the threat of such, commits an act aimed at 

bringing the Danish state or any part of it under foreign 

rule or at detaching any part of the state shall be liable 

to imprisonment for any term up to life imprisonment. 

According to article 100 of the Danish Penal Code 

any person who by public statements incites enemy ac-

tion against the Danish state or who brings about an ev-

ident danger of such action shall be liable to imprison-

ment for any term not exceeding six years. Any person 

who by public statements incites intervention by a for-

eign power in the affairs of the Danish state or who 

brings about an evident danger of such intervention 

shall be liable to a fine or to imprisonment for any term 

not exceeding one year. 

The same penalty shall also apply to any person 

who, for the purpose mentioned in Subsection (1) 

above, organizes extensive sabotage, suspension of 

production or traffic, as well as to any person who par-

takes in such an act, conscious of its purpose. 

Denmark is a constitutional monarchy. The head 

of state is the king. According with the 1953 Succession 

Act, royal power is inherited by male and feminine 

lines. According to the 1953 Constitution the king has 

very broad powers (appoints and dismisses the govern-

ment, approves laws, has the right to dissolve parlia-

ment, is the supreme commander and others) and does 

not answer anyone. 

Under Chapter 13 of the Criminal code of Den-

mark [6] has been enshrined the criminal responsibility 

for the offences against the Constitution and the Su-

preme Authorities of the State. Thus, according to arti-

cle 111 of the Criminal code of Denmark, any person 

who commits an act aimed, by foreign assistance, by 

the use of force, or by the threat of such, at changing 

the Constitution or making it inoperative shall be liable 
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to imprisonment for any term extending to life impris-

onment. 

Moreover, under article 112 of this Code, any per-

son who commits an act directed against the life of the 

sovereign or of the constitutional regent shall be liable 

to imprisonment for not less than six years. The exist-

ence of such a rule of law is completely justified. As we 

know, Denmark, from the point of view of the state sys-

tem, is characterized by the presence of a constitutional 

monarchy. 

All in all, according to article 113 any person who 

interferes with the safety or independence of the Parlia-

ment or otherwise commits any act aimed, by the use 

of force or the threat of such, at extorting any resolution 

from the Parliament or preventing it from freely exer-

cising its activities shall be liable to imprisonment for 

any term not exceeding six years or, in particularly ag-

gravating circumstances, to life imprisonment. The 

same penalty shall apply to any person who similarly 

interferes with or exercises coercion against the sover-

eign or against the constitutional regent or against the 

ministers, the Constitutional Court or the Supreme 

Court. 

Thus, articles have a logical structure of division 

into dispositions and sanctions. Depending on the na-

ture of the act and the complexity of its description, the 

article may begin either with the definition of penalties 

or with a description of the signs of a criminal act. The 

description of the act is based on the characteristics of 

the person to be punished. All this taken together deter-

mines the fact that the articles are presented too verbose 

and difficult for the law enforcement officer. 

There are two articles in the First Section of the 

Criminal Code of Ukraine, which named crimes against 

the fundamentals of national security of Ukraine. On 

the one hand, according to article 109 must be punished 

the actions aimed at forcible change or overthrow of the 

constitutional order or the seizure of state power. On 

the other hand, under the statements of article 110, 

should be punished encroachment on the territorial in-

tegrity and inviolability of Ukraine [4]. 

To my mind, there are two main corpus delicti 

against the constitutional principles of the national se-

curity under the legislation of Ukraine. They are en-

shrined in article 109 (Actions aimed at violent change 

or overthrow of the constitutional order or seizure of 

state power) and article 110 (Encroachment on the ter-

ritorial integrity and inviolability of Ukraine). 

Conspiracy to commit acts by forcible change or 

overthrow of the constitutional order or seizure of state 

power is defined through two important aspects: 1) con-

spiracy is an agreement of two or more persons to com-

mit these acts; 2) the conspiracy is manifested in the 

coordination of specific actions, distribution of roles, 

and so on. For criminal-legal assessment of a certain 

message as a public call to forcible change or overthrow 

of the constitutional order or to seize state power, there 

is a need to study such features of the act as the method 

and place of the message, technical means used, the 

content of the message. The conclusion on the existence 

of public appeals should be made in each case on the 

basis of an analysis of the materials of a particular pro-

ceeding. 

Article 110 of the Criminal Code of Ukraine con-

tains three parts: part one - signs of the main corpus de-

licti, and parts two and three - signs that aggravate (es-

pecially burden) responsibility for this crime. This sec-

tion considers the signs of the objective side of only the 

main corpus delicti. 

Qualifying features of the crime are its commis-

sion: 1) a representative of the authorities; 2) repeat-

edly; 3) by prior agreement of a group of persons; 4) 

and a combination of appropriate actions with incite-

ment to national or religious hatred. Particularly quali-

fying features of a crime are the occurrence as a result 

of its commission of such socially dangerous conse-

quences as the death of people or other serious conse-

quences. Here, the death of people means the death of 

two or more persons, and other serious consequences - 

the death of one person, causing one, two, or more per-

sons serious injuries, the onset of a large material dam-

age, destruction, or damage border engineering struc-

tures or other important facilities, the occurrence of ri-

ots, rupture, or significant deterioration of diplomatic 

relations with another state. 

The Constitution of Ukraine declares that the pro-

tection of the sovereignty and territorial integrity of 

Ukraine, ensuring its economic and information secu-

rity are the most important functions of the state, the 

business of the entire Ukrainian people. Violation of 

the procedure established by the Constitution of 

Ukraine for the creation and protection of the constitu-

tional order may pose a threat to the foundations of the 

national security of Ukraine. Therefore, for modern 

conditions, one of the main directions of the criminal 

law policy of Ukraine is the fight against crime, in par-

ticular, with crimes against the foundations of the na-

tional security of Ukraine. 

The generic object of this crime is characterized 

by a complex, complex structure and includes public 

relations to protect the foundations of the national se-

curity of Ukraine. These are social relations that ensure 

the very existence of Ukraine as a sovereign, independ-

ent, democratic, social, and legal state. The object of 

this crime should be considered public relations to pro-

tect the foundations of national sovereignty.  

Such a species object helps to reveal the socio-po-

litical essence of the protected articles. 110 of the Crim-

inal Code of Ukraine relations, which in turn is im-

portant for the correct determination of the socially 

dangerous nature of the actions provided by this rule, 

the correct solution of the question of the qualification 

of this crime, separation from related crimes. The main 

direct object of the crime is national security in the po-

litical sphere, which consists in the absence of the threat 

of violation of the territorial integrity of Ukraine estab-

lished by the Constitution, laws of Ukraine and interna-

tional legal acts and the procedure for determining its 

territory. The objective side of the investigated crime is 

manifested in the following forms: actions committed 

to change the borders of Ukraine; actions taken to 

change the state border of Ukraine; public appeals to 

commit such actions; dissemination of materials calling 

for such actions.  

The subjects of crimes of encroachment on the ter-

ritorial integrity and inviolability of Ukraine, as shown 
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by the study of judicial practice and analysis of crimes 

of this category, are individuals, sane persons who have 

reached 16 years of age by the time of the crime. The 

subjective side of the crime is characterized by guilt in 

the form of direct intent. Each of the actions referred to 

in Art. 110 of the Criminal Code of Ukraine, provides 

for the presence of the perpetrator or perpetrators of a 

special purpose - to change the boundaries of the terri-

tory or state border of Ukraine in violation of the pro-

cedure established by the Constitution of Ukraine. The 

motives of the crime do not matter for qualification. 

Qualifying features of a crime are its commission: 1) by 

a representative of the authorities; 2) repeatedly; 3) by 

prior agreement of a group of persons; 4) and a combi-

nation of appropriate actions with incitement to na-

tional or religious hatred. 

Inconsistent legislative decisions on the definition 

of qualified types of crimes under Articles 109 and 110 

of the Criminal Code have been established.  

These problematic aspects are especially acute in 

view of the prospects for the start of activities of 

Ukrainian public authorities in the temporarily uncon-

trolled territory. Insufficient definition of the law on 

criminal liability, especially for crimes against the 

foundations of sovereignty, will create grounds for 

abuse of criminal law. Such abuses, in turn, will make 

it impossible to fully restore state power in the tempo-

rarily uncontrolled territories and will form new poten-

tials for conflict.  

Thus, the main directions of improving the current 

legislation on criminal liability for crimes against the 

foundations of the sovereignty of the Ukrainian people 

include 1) specification of the wording of criminal pro-

hibitions to minimize the dangers of abuse at the law 

enforcement level of criminal law regulation; 2) legis-

lative systematization of qualified forms of investigated 

crimes.  

Moreover, encroachment on territorial integrity 

and Ukraine's inviolability can cause significant dam-

age constitutional order and other components of the 

national security will distance our state from the 

achievements of modern ideals of the state and society, 

and therefore there is an encroachment on these bene-

fits the most dangerous both for the state and for society 

and each of its members. 

Thus, in conclusion, it should be noted that in con-

nection with the sovereignty of the states of the Scan-

dinavian group, as well as with different social condi-

tions of societies, in addition to certain universal com-

mon features of criminal responsibility for 

encroachments on the constitutional foundations of 

state security, there are also certain features. The study 

of such features is necessary since knowledge of the 

criminal legal system of another state is necessary in 

order to counter global crime in the current situation. 
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Аннотация 

Современным IT специалистам а также специалистам в других неязыковых областях деятельности 

очень нужны навыки коммуникации в профессиональной среде. В статье рассматриваются случаи, когда 

студенты неязыковых вузов не осознают факт семантического наполнения грамматических структур, что 

приводит к непониманию или искажению содержания материала. 

Abstract 

Modern IT specialists as well as specialists in other non-linguistic fields of activity need to have communi-

cation skills in a professional environment. Some cases when students of non-linguistic Universities do not realize 

the fact of the semantic content of grammatical structures, which leads to misunderstanding or distortion of the 

content of the material, are considered in the article. 
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Современным IT специалистам и специали-

стам в других неязыковых областях деятельности 

крайне необходимы навыки коммуникации в про-

фессиональной среде. 

Однако студенты неязыковых вузов часто не 

осознают факт семантического наполнения грамма-

тических структур. Отсюда возникает непонимание 

или искажение содержания материала. 

Зачастую также учащиеся боятся преодолеть 

языковой барьер, поскольку либо некомпетентны в 

использовании грамматических явлений, либо ис-

пользуют самые простые грамматические струк-

туры, пренебрегая связующими «мостиками», слу-

жебными словами, грамматическими конструкци-

ями, которые делают речь естественной и 

благозвучной. 

Важно донести до учащихся, что грамматиче-

ская составляющая – это не просто форма, а языко-

вое явление, влияющее на смысловой аспект текста 

или высказывания. 

Изучение языка в процессе монотонной рутин-

ной работы малоэффективно. Если в техническом 

вузе уделять основное внимание смысловой 

нагрузке текста, то, как правило, будет страдать 

грамматика, что негативно сказывается на качестве 

общения на иностранном языке. С другой стороны, 

акцент на традиционном описательном способе 

преподавания грамматики приводит к обеднению 

содержательной стороны материала. Практика по-

казывает, что оптимальным способом является 

комбинированный подход к преподаванию грамма-

тики, то есть сочетание традиционного структурно-

логического подхода и коммуникативного подхода 

(непосредственное генерирование и восприятие 

речи, активная речевая и перцептивная деятель-

ность). 

В идеале учащийся должен уметь автоматиче-

ски использовать релевантные грамматические фе-

номены в той или иной реальной ситуации, быть го-
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товым к корректной коммуникации на иностран-

ном языке, т.е. должен обладать грамматическим 

навыками. 

Овладение грамматическими навыками может 

происходить имплицитно и эксплицитно. При им-

плицитном подходе грамматическая компетенция 

формируется естественным образом, с использова-

нием образцов, моделей, повтора, имитации паттер-

нов, т.е. в процессе коммуникации. Эксплицитный 

способ подразумевает использование традицион-

ных методов с объяснением грамматических явле-

ний. 

Коммуникативный подход к изучению грам-

матики вовсе не означает, что не анализируются и 

не разбираются грамматические явления или не вы-

полняются упражнения. Просто доминанта перено-

сится на активизацию речевой функции. 

Процесс перехода от эксплицитного метода к 

имплицитному происходит в условиях принципа 

интерактивности. Интерактивное обучение предпо-

лагает тесную коммуникацию между преподавате-

лем и студентами и между самими студентами в та-

ких видах речевой деятельности как запрос инфор-

мации, обмен данными, выражение отношения к 

чему-либо, обсуждение проблемы, дискуссия и т.д. 

Однако «коммуникативный» не обязательно 

означает «реализованный в речи». Это определение 

включает в себя такие аспекты как: 

- понимание и выполнение коммуникативной 

задачи 

- создание реальной коммуникативной ситуа-

ции с привлечением коллективной вовлечённости. 

Обучение грамматике с использованием коммуни-

кативного подхода представляется наиболее эф-

фективным, если в условиях технического вуза учи-

тываются профессиональные потребности студен-

тов. В этом контексте особую важность 

приобретает создание учебно-речевой ситуации как 

модели реальной речевой ситуации. 

- осознанное взаимодействие всех участников 

коммуникативного акта 

- благотворное взаимовлияние грамматиче-

ских компетенций учащихся, т.е. происходит рас-

ширение компетенций участников за счёт друг 

друга. 

Примеры упражнений, которые можно исполь-

зовать при данном подходе: 

1. Упражнения, направленные на анализ 

грамматических явлений 

2. Упражнения, направленные на выбор 

грамматических явлений 

3. Упражнения системного характера. В та-

ких упражнения грамматические явления не рас-

сматриваются по отдельности, как это предлагает 

структурно-описательный подход, а учитываются 

все возможные грамматические способы выраже-

ния какого-либо грамматического явления, напри-

мер: 

-будущее время –will download, am searching, is 

going to delete; 

-категория долженствования – must, should, 

ought to, be to. have to, be obliged to, be supposed to и 

т.д. 

Так, при изучении модальных глаголов и их эк-

вивалентов студенты могут обсудить правила сете-

вого этикета в деловой переписке, используя следу-

ющие лексико-грамматические структуры: 

1. Firstly, the forms of the company are to be 

stored in digital format on the computer. 

2. .Certainly, you can sign your letters with the 

autograph, having scanned it and saved in digital for-

mat. 

3. . Then, you have to indicate the number of 

pages with attachments if you send some with your let-

ter. 

4. . What is more, you are supposed to indicate 

the extension, format and quantity of graphic files. 

5. .Also in official letters no misprints, usage of 

different fonts and mixing of Latin and Cyrillic are al-

lowed. 

6. Worst of all, you mustn’t use emoji in your 

official letter. 

7. . When you receive a business letter, you are 

obliged to send a short notification of it immediately. 

8. However, if you have received a letter, 

which is addressed not to you, you may not answer it. 

9. Of course, you can encode your message. 

10. You shouldn’t use the function of automatic 

delivery of your messages too much. 

4. Задания, связанные с реализацией навы-

ков и умений давать советы, предостерегать, вести 

диалог, спор и т.д. К примеру, вышеприведённые 

структуры можно использовать в следующих 

упражнениях: 

– посоветуйте, какие правила следует соблю-

дать при написании официального электронного 

письма, 

– перечислите, чего категорически не рекомен-

дуется делать в электронной деловой переписке, 

- докажите, что ваш собеседник был неправ, 

пренебрегая теми или иными правилами, приня-

тыми в официальной переписке по интернету. И да-

лее можно перейти непосредственно к работе па-

рами: 

- опытный пользователь и новичок обсуждают 

нюансы сетевого этикета; 

- руководитель и подчинённый обсуждают 

ошибки последнего при отправке деловой корре-

спонденции, и т.д. 

Другой пример – отработка условных предло-

жений на базе обсуждения проблемы «Does artifi-

cial intelligence threaten human beings?». После про-

работки текста соответствующей тематики студен-

там предлагается дискуссия, в ходе которой можно 

использовать, к примеру, следующие паттерны: 

- opponents of AI: 

1. If AI becomes too advanced it will present a 

great problem for human beings; 

2. If AI becomes strong enough people won’t be 

able to control it in an effective way; 

3. If AI began to develop at an increasing rate hu-

mans couldn’t compete and would be replaced by the 

machines; 

4. If AI started to accelerate on its own it would 

result in an end to the human race, 

- proponents of AI: 
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1. If we have an effective regulatory environment 

we will be able to control the dangers of AI; 

2. AI could only be dangerous if it had rational di-

mensions of human mind; 

3. Had it not been for the perfection of human 

mind the machines might become the most advanced 

species on the planet;  

4. If AI hadn’t emerged the world couldn’t have 

flourished. 

В таких упражнениях тренировка грамматиче-

ских явлений носит эмоционально- речевой харак-

тер, т.е. студенты не просто запоминают граммати-

ческие формы, а контактируют на уровне эмоций – 

спрашивают, удивляются, сожалеют, советуют, 

негодуют и т.д. 

Таким образом, при коммуникативном под-

ходе при обучении грамматике коллективный ха-

рактер работы на занятии, межличностное взаимо-

действие, совместная проработка учебных задач, 

эмоциональное сопереживание способствуют акти-

визации учебного процесса, помогают учащимся 

реализовать творческие интенции, что благотворно 

сказывается на эффективности усвоения материала. 
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Аннотация 

В статье ставится проблема нравственного воспитания студентов, которые в соответствии с получае-

мой квалификацией (юрист) обучаются по программе специальности «Государственное управление и 

право», и по окончании академии востребованы на государственной службе. Актуальность данной про-

блемы обусловлена необходимостью повышения не только профессионального, но и нравственного 

уровня выпускников, нацеленных на работу в органах государственного управления. Генезис философско-

этического наследия в контексте решения данной проблемы позволяет автору определить и обосновать 

основные пути и формы осуществления нравственного воспитания в рамках аудиторной работы. 

Abstract 

The article raises the problem of moral education of students who, in accordance with their qualifications 

(lawyer), are trained in the program of the specialty "Public Administration and Law", and after graduating from 

the academy are in demand in the civil service. The relevance of this problem is due to the need to improve not 

only the professional, but also the moral level of graduates aimed at working in public administration. The genesis 

of the philosophical and ethical heritage in the context of solving this problem allows the author to identify and 

justify the main ways and forms of moral education in the classroom. 
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Постановка проблемы. Учёные-исследова-

тели в последнее десятилетие всё чаще поднимают 

проблему духовно-нравственного кризиса совре-

менной молодёжи, что обусловлено влиянием ми-

ровых глобализационных процессов, свободного 

доступа к информации различного (в том числе со-

мнительного) качества, превращение массовой 

культуры и представителей шоу-бизнеса в своего 

рода акторов воспитания личности [см., напри-

мер,4,8,16] Тревогу вызывает тот факт, что изменя-

ются ценностные ориентации молодёжи: деклари-

руемое Болонским процессом стремление к лич-

ному успеху, конкурентоспособности зачастую 
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обусловливает эгоизм, рассмотрение как жизнен-

ной цели только материального благополучия при-

знание малозначимыми семейных ценностей, воз-

можности переступить через мораль, «устарева-

ние» в глазах молодёжи таких качеств, как 

милосердие, сострадание, альтруизм и т.п. [см., 

например,10,11,14]  

 Особое значение искомая проблема приобре-

тает в контексте профессиональной подготовки 

юристов, так как юрист, обеспечивая защиту прав и 

свобод одних граждан, вынужден ограничивать 

права и свободу других, имея при этом право вме-

шиваться в личную жизнь людей, имея доступ к их 

конфиденциальной информации, допуская зача-

стую субъективную интерпретацию нарушений за-

конопослушного поведения. Как в этой ситуации не 

вспомнить слова замечательного русского юриста 

А. Ф. Кони: «Как бы ни были хороши правила дея-

тельности, они могут потерять свою силу и значе-

ние в неопытных, грубых или недобросовестных 

руках» [9, с.34]. А если будущий юрист получает 

вместе с дипломом по специальности и первооче-

редное право трудоустройства в органах государ-

ственного управления, уровень его нравственной 

воспитанности , к сожалению, часто обеспечивает 

проблемы уже в самом обществе. И это касается не 

только выпускников академий управления, где бу-

дущие юристы получают дополнительные сведения 

из области государственной службы, но и вообще 

выпускников юридических факультетов, которые, 

действительно, востребованы и широко представ-

лены, на сегодняшний день не только в средних, но 

и в высших эшелонах власти, государственной 

службы. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Теоретическую базу исследования составили 

положения аксиологического и культурологиче-

ского подходов к воспитанию личности, соотнесён-

ные гуманистическим принципом, лежащим в ос-

нове педагогических концепций, представленных в 

работах С.Ф. Анисимова, Е.В. Бондаревской, Б.С. 

Гершунского, А.Г. Здравомыслова, B.А. Сласте-

нина, Н.В. Щурковой , В.А.Ядова и др. Современ-

ные исследования затрагивают вопросы воспита-

ния правовой грамотности и профессиональной 

культуры юриста [1], воспитание языковой и куль-

турной толерантности [6], отдельные аспекты фор-

мирование нравственно-ценностной сферы созна-

ния [7]. Исследования, касающиеся воспитания 

студентов-юристов ещё и как будущих государ-

ственных служащих практически отсутствуют. 

В связи с этим целью статьи является описа-

ние и обоснование одного из возможных путей, а 

также форм корреляции нравственного и правового 

воспитания в контексте профессиональной подго-

товки будущих юристов. 

Изложение основного материала. В научном 

и общественном дискурсе в той или иной интерпре-

тации предстаёт важный и единственно справедли-

вый постулат: уровень демократичности государ-

ства, его стабильность и авторитет всегда опреде-

ляла морально-этическая составляющая 

государственной службы, а «вопрос о качестве вла-

сти (государственной службы, бюрократии, чинов-

ничества) – это один из ключевых вопросов разви-

тия современной государственности» [17]. При 

этом поиски моделей нравственного воспитания 

государственных служащих, оптимизации взаимо-

отношений власти и народа, предопределяют обра-

щение не только к научной теории и опыту других 

стран, но и к историческому прошлому, в частно-

сти, к анализу философско-этического наследия. 

В общественном мнении об авторитете госу-

дарственных служащих судят, прежде всего, при-

менительно к таким категориям, как профессиона-

лизм, справедливость и порядочность. Формализм, 

нравственная нечистоплотность и безответствен-

ность чиновника могут серьёзно дискредитировать 

любые действия властей и государство в целом. Ин-

тересно в этой связи отметить появившиеся в ходе 

цивилизационного развития и имеющее древние 

исторические и философские корни двух культур: 

«культуры стыда» и «культуры вины». В первой ос-

новным мотивом соблюдения моральных норм, 

развития нравственного самосознания является бо-

язнь потерять авторитет в обществе («потеря 

лица»), признание приоритета собственной репута-

ции. Как отмечает американский антрополог Р. Бе-

недикт, как правило, «культура стыда» характерна 

восточным государствам, особенно этот принцип 

присущ в японской культуре [2]. В европейских 

государствах развита «культура «вины» –и особое 

значение имеет индивидуальная оценка действий 

самим человеком, понимание высокой степени от-

ветственности за проступки и т.п. [5]. 

В славянской культуре, по утверждению Н.А. 

Бердяева, ещё с дохристианских времён явно про-

являлась «тенденция к отождествлению политики и 

морали» [3, с.313] , и только нравственный герой, 

лидер, политик получал благословение неба, богов 

(например, этическое мировидение природного 

макрокосма у древних славян). В более поздних ли-

тературных и фольклорных произведениях идеаль-

ному образу правителя свойственны обобщённые 

характеристики чести, славы, отеческой заботы о 

подданных, справедливости, мудрости, скромно-

сти, мужества, благотворительности. 

В философском осмыслении возвеличивание 

роли этичности государственного человека для гар-

монизации отношений в обществе представлено в 

трудах Ж.Ж. Руссо, И. Канта и др. К примеру, Ж.Ж. 

Руссо утверждает возможность и необходимость 

гармонии общих и личных интересов в ходе обще-

ственного развития на основе признания приори-

тета принципа справедливости, утверждая, что 

«необходимы такие соглашения и законы, чтобы 

объединить права и обязанности и вернуть справед-

ливость к её предмету» [15, с.226 – 227]. Д.С. Лиха-

чев говорил о присущей славянскому народу «осо-

бой правдивости», для которой характерно стрем-

ление во всем дойти «до крайней точки» [12], и 

именно по отношению к правде (справедливости) и 

сейчас в обществе судят о государственном устрой-

стве и облике государственного служащего.  
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Понятие порядочности в этико-философском 

контексте, на наш, взгляд, соотносится с такой 

нравственной категорией, как достоинство. В этой 

связи, хотели бы обратиться к выступлениям Мит-

рополита Кирилла, в которых понятие «достоин-

ство» и означает, в первую очередь, порядочность 

человека, то, что заслуживает в нём уважения и че-

сти и имеет большую ценность [13].  

Понятие «достоинство» всегда связано с опре-

делённой социальной и нравственной позицией че-

ловека, с его самоуважением как профессионала и 

личности. Действовать согласно своему достоин-

ству означало (и означает) принимать этические 

нормы поведения как внутренне обязывающую 

силу.  

К сожалению, на сегодняшний день, это не 

осознаётся как императив, а у студентов, будущих 

юристов, управленцев, зачастую прививается ново-

модное представление о нормах поведения как об 

организационной культуре, корпоративных прави-

лах, служебно-ролевых целях и т.п. Это формирует 

у них ощущение самодостаточности, значения 

именно этих норм и правил в качестве критерия 

нравственного выбора. Подобная подмена неиз-

бежно ведёт к утрате духовных общечеловеческих 

норм и ценностей служения не интересам каких-то 

определённых групп, а обществу, народу-суверену.  

Выводы и предложения. Предпринятый нами 

анализ философско-этического наследия в контек-

сте решения проблемы нравственного воспитания 

студентов, будущих юристов, государственных 

служащих, предопределяет вывод о возможности и 

необходимости использовать для её решения боль-

шой воспитательный потенциал учебных дисци-

плин «Теория государства и права», «Основы пра-

вовых и политических учений», «Юридическая 

этика» и др., переводя лекции в разряд интерактив-

ных (элементы диалога, полилога по проблемным 

вопросам) и максимально «насыщая» практиче-

ские/семинарские занятия такими формами, как 

эссе, дискуссии, ситуационное моделирование, об-

суждение вариантов решений проблемных вопро-

сов, ролевые игры и т.п.). Особое значение при этом 

придаём реферату, но не в привычной к пониманию 

форме, а в виде критического осмысления соотно-

шения нравственной и правовой проблем на основе 

анализа литературы философско-этического харак-

тера. Такой реферат исключает использование сту-

дентом готовой информации из учебника, интер-

нета, так как его подготовка соотносится : 

 1) с обязательным конспектированием указан-

ного преподавателем первоисточника (именно тех 

фрагментов, которые «выводят» на проблему); 

 2) с самостоятельной формулировкой про-

блемы и обоснование её актуальности для деятель-

ности юриста как профессионала и государствен-

ного служащего;  

3) с изложением видения разрешения нрав-

ственной проблемы с точки зрения автора первоис-

точника;  

4) с выражением собственного согласия/несо-

гласия с данным авторским (требование как мини-

мум трёх-четырёх собственных аргументов). 

Конспект первоисточника прикладывается к 

реферату. 

Отмеченные предложения, на наш взгляд, поз-

воляют преподавателю достаточно корректно и не-

навязчиво воздействовать на аксиосферу студента в 

контексте осознания им значения баланса права и 

морали в будущей профессиональной деятельности 

и реализации себя как государственного служа-

щего. 
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Анотація 

Стаття присвячена ролі невербальних засобів спілкування в здійсненні успішної міжкультурної кому-

нікації між представниками української та індійської культур. У статті представлені порівняння неверба-

льних засобів комунікації цих країн. Для досягнення бажаного результату при вивченні української мови 

як іноземної необхідно включати в навчальний процес вивчення невербальних засобів спілкування, правил 

поведінки, традицій та звичаїв України, особливо, коли іноземці навчаються в цій країні, а викладачам 

необхідно розуміти подібності та відмінності в комунікативному процесі людей різних мовних культур. 

Abstract 

The article is devoted to the role of non-verbal means of communication in the implementation of successful 

intercultural communication between representatives of Ukrainian and Indian cultures. The article presents com-

parisons of non-verbal means of communication of these countries. To achieve the desired result in learning 

Ukrainian as a foreign language, it is necessary to include in the educational process of study in the nonverbal 

communication, rules of conduct, traditions and customs of Ukraine, especially when foreigners study in this 

country, and teachers need to understand similarities and differences in communication process of people in dif-

ferent language cultures. 
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Прагнення до адекватного розуміння завжди 

було і є основним завданням комунікації, особливо 

між представниками різних культур, передусім під 

час вивчення іноземної мови. Під час усного спіл-

кування людина користується багатьма засобами, 

запропонованими мовою і культурою, тобто верба-

льними і невербальними засобами комунікації. 

До засобів невербальної комунікації належать 

жести, міміка, погляд, поза, дотик, просторова по-

ведінка, характеристики голосу, які несуть у собі 

велику кількість інформації, в тому числі вони ві-

дображають культурні особливості певного народу. 

Їм належить вельми значна роль під час спілку-

вання, бо передача інформації відбувається на 7% 

за рахунок вербальних засобів (тільки слів), на 38% 

за допомогою звукових засобів (включаючи тон го-

лосу, інтонацію звуку), а на 55% за посередництвом 

невербальних засобів, як встановлено психологом 

Альбертом Мейерабіаном. А професор Бердвіссл 

проводивши аналогічні обстеження виявив, що в 

середньому людина говорить словами тільки про-

тягом 10 - 11 хвилин на день, і що кожне речення в 

середньому звучить трохи більше 2,5 секунди. Він 

також підтвердив, що словесне спілкування в роз-

мові займає близько 35%, а більше 65% інформації 

передається з використанням невербальних засобів 

спілкування [4: 13]. Передусім невербальні засоби 

мають важливе значення в міжкультурній комуні-

кації, коли зустрічаються представники різних мо-

вних культур. Звичайно, є аналогічні невербальні 

засоби спілкування у різних народів, наприклад, 
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якщо людина щаслива, вона посміхається, якщо за-

смучена, то хмуриться, якщо не знає або не розуміє, 

про що говорять, знизує плечима. Але поряд з цим 

невербальні комунікаційні засоби у різних народів 

можуть: 

 трохи відрізнятися;  

 мати кардинально протилежне значення;  

 мати значення, характерне тільки для од-

нієї мовної культури. 

Останнім часом в Україну на навчання до за-

кладів вищої освіти приїжджає багато представни-

ків індійської культури, яка містить величезну кіль-

кість засобів невербальної комунікації, що дуже ко-

рдинально відрізняються від української. 

Порівняймо деякі жести, міміку, погляди, 

пози, дотики, просторову поведінку, характерис-

тики голосу Індії та України, щоб побачити цю різ-

ницю. 

Звичай вітати один одного є у всіх народів, 

проте форма вітання в Індії сильно відрізняється та 

має багато варіантів: щоб привітатися з кимось з по-

вагою, вимовляють: «Namaste!» зі складеними до-

лонями разом; щоб вітати Бога, піднімають скла-

дені разом долоні трохи вище голови; щоб приві-

тати викладача, піднімають складені долоні перед 

чолом; щоб вітатися зі старшими, використовують 

складені долоні перед грудьми; щоб показати вели-

чезну повагу, торкаються ніг співрозмовника, хоча 

ноги в Індії вважаються найбруднішою частиною 

тіла. Тому торкання ніг вважається демонстрацією 

великого шанування, тобто ви шануєте цю людину 

так сильно, що дотик навіть його ніг є привілеєм 

для вас.  

Наше традиційне рукостискання немає вели-

кого значення для індійців. Жести головою зовсім 

не схожі за значенням. Похитування головою з боку 

в бік означає в індійській культурі: «Так», що 

у нас асоціюється з негативною відповіддю. А про-

стий кивок головою має полярний зміст. 

Значення жестів руками та пальцями також 

має багато відмінностей. 

І в Індії, і в Україні вважається нечемним пока-

зувати на людей пальцем: у них так вказують тільки 

на підлеглих, а у нас це порушення етикету. В ін-

дійській культурі показують всією рукою, великим 

пальцем або підборіддям.  

Для викриття у брехні індійці використовують 

зігзагообразний рух вказівного пальця, що означає: 

«Ти - брехун! Як тобі не соромно!». У нас можуть 

лише погрозити вказівним пальцем на негарні вчи-

нки дитини та й все. А зігзагообразний рух вказів-

ним пальцем не використовується взагалі. 

Коли індієць хоче ввічливо когось покликати 

до себе, то він витягує вперед руку долонею вниз, 

потім в цьому положенні згинає і розгинає пальці, 

як ніби бере щось. Українці ж витягують руку на-

впаки долонею догори. 

Погойдування рукою з боку в бік, як ми, іноді 

вітаємо кого-небудь на відстані, у нас значить: 

«Привіт!», а в Індії такий жест має зовсім інше зна-

чення: «Ні» або «Йдіть». 

Якщо представник індійської культури качає 

великим пальцем у бік когось, цей означає: «Ганьба 

Вам», «Соромно»; іноді, це може мати значення 

«утерти ніс», тобто довести свою перевагу або здо-

бути перемогу над кимось. В нашій мовній культурі 

такого жесту немає. 

Ось ще цікаві невербальні засоби Індії, які від-

різняються від засобів української культури.  

Коли індієць хоче продемонструвати каяття, 

вибачення, визнання неправильного вчинку, він тя-

гне себе за мочку вуха, а ми сприймаємо такий жест 

лише як погану звичку. 

Підперте кулаком підборіддя в Індії свідчить 

про глибокий траур. У нас же це «задуматися про 

щось або про когось». 

В Індії в місцях громадського харчування та 

вдома являється нормою їсти руками, а неввічли-

вим вважається смикати ногою і барабанити по 

столу пальцями, їсти неохайно і квапливо. А для на-

шої культури вважається нормою користуватися 

столовими приборами.  

Під час спілкування в Індії зберігають дистан-

цію на рівні витягнутої руки. У громадських місцях 

дотики не популярні. Не рекомендується торкатися 

до голови людини, неприпустимо чоловікові торка-

тися до жінки, не можна фліртувати та кокетувати 

з жінкою будь-якого віку, особливо підморгувати. 

Припустимо обіймання при зустрічі для жінок, і по-

плескування один одного по спині в знак дружби 

для чоловіків. Колись давно для України це теж 

було нормою, але в даний час ми практично не зве-

ртаємо на це увагу і нас це не ображає і не шокує. 

Дуже схожі наші культури з точки зору порів-

няння характеристики голосу. Для представників 

індійської культури гучна мова є ознакою поганих 

манер. Не дозволяється говорити різко і грубо. Не-

ввічливо розмовляти швидко і сумбурно. Говорити 

неголосно є нормою, мовчання служить ознакою гі-

дності і вміння володіти собою, довга пауза у від-

повідь на питання не є порушенням етикету. Майже 

всі ці правила поведінки характерні також і для ук-

раїнської культури.  

Відношення до часу в Індії набагато вільніше, 

ніж в нашій культурі, тому що індійці є представ-

никами поліхромних культур. У зв'язку з цим, вони 

не вміють чітко планувати навчальний час; їм скла-

дно не спізнюватися на пари; вони не можуть зосе-

редитися на одному занятті, намагаючись робити 

кілька справ одночасно; їм важко адекватно стави-

тися до тимчасових обмеженням для виконання ко-

нтрольних або тестових робіт. Для індійців важли-

вий сам процес діяльності, а не його часові межі. 

Цілком природно справи відкладаються на потім. А 

«потім» - це коли? Важко відповісти на це питання. 

Навіть існує жартівливий індійський вислів про 

час, що 10 хвилин означає годину, завтра - через ти-

ждень, а в понеділок - ніколи. Причому небажано 

висловлювати невдоволення з цього приводу, тому 

що така поведінка для Індії є нормою. В Україні ж 

цінується пунктуальність.  

В Індії не дають негативну відповідь на про-

хання, навіть свідомо нездійсненне. Це пов'язано з 

тим, що індійці не хочуть засмучувати та ображати 

співрозмовника, тому вони іноді роблять вид, що 
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бажання буде здійснене, навіть, якщо заздалегідь 

відомо про неможливість виконання. 

Для індійців існують табу на деякі теми. Так 

відомо, що однією з базових цінностей Індії є сім'я. 

Модель сім'ї використовується в будь-якій ієрархі-

чній системі (школа, державні інститути). У такій 

системі начальники суворі, але й поблажливі, як ба-

тьки, чий головний обов’язок турбуватися про сі-

м'ю, клани, країну. Тому індійці із задоволенням 

поговорять про свою сім'ю, про свою країну, а та-

кож охоче послухають інформацію про ваших ро-

дичів. Отже, при спілкуванні з індійцями заборо-

нено будь-яке негативне висловлювання про сім'ю, 

рідню, а також про їх країну. Мені здається, що в 

цьому наші культури схожі. 

Багато хто знає, що індійське суспільство скла-

дається з касті з моменту народження кожен грома-

дянин займає своє певне місце. Індійці дуже педан-

тично ставляться до знаків поваги, які відповідають 

їх статусу, а також захищають його. При цьому не 

рекомендується в розмові з ними зачіпати кастову 

систему і з'ясовувати, яке місце в ієрархії вони зай-

мають. В Індії розвинена шанобливість до віку і 

влади. Молодь відноситься з повагою до старшого 

покоління. Начальники не виконують роботу за пі-

длеглих і не допускають фамільярності зі співробі-

тниками, які не вибачаються і не виправдовуються 

перед ними. Неприпустимо підвищувати голос на 

старшого за віком, на начальника, на викладача. 

Як бачимо невербальні засоби комунікації, 

правила поведінки, традиції та звичаї української та 

індійської мовних культур дуже відрізняються. 

Тому для досягнення взаєморозуміння двох учасни-

ків комунікативного акту, що належать до різних 

національних культур [1: 26], а також щоб не пот-

рапити в комічну, а ще гірше в конфліктну ситуа-

цію, необхідно включати в навчальний процес зна-

йомство з традиціями та культурою країни, мова, 

якої вивчається. А викладачам іноземної мови для 

досягнення плідного навчального процесу та ре-

зультатів необхідно розуміти подібності та відмін-

ності в комунікативному процесі людей різних мо-

вних культур [3: 635].  

Вивчення іноземними студентами невербаль-

них засобів комунікації, має велике значення в ку-

рсі викладання української мови як іноземної для 

взаєморозуміння під час занять, для розуміння нав-

чального матеріалу, для прийняття національних 

особливостей мовної поведінки носіїв української 

мови, тобто для досягнення якісної комунікації в 

процесі спілкування. 
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Анотація 

В статті проаналізовано історичний досвід та вітчизняні педагогічні традиції із розвитку вмінь педа-

гогічного спілкування майбутнього вчителя початкової школи. Теоретично обґрунтувано основні чинники 

та виявлено передумови розвитку педагогічного спілкування майбутніх учителів початкової школи. Генеза 

проблеми засвідчує, що теорія та практика української школи та педагогіки, вирішальну роль у формуванні 

взаємин педагога й учнів, відводили наявності в учителя необхідних професійних умінь, комунікативної 
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компетентності. Розглянуто проблема розвитку вмінь педагогічного спілкування, що базується на оволо-

дінні риторичним мистецтвом, саморегуляції почуттів, урахуванні психічного стану суб’єктів комунікати-

вної взаємодії, в сучасних наукових дослідженнях. Визначено, що однією зі складових професійної ком-

петенції вчителя є розвиток умінь педагогічного спілкування. 

Abstract 

The article analyzes historical experience and national traditions of the development of pedagogical commu-

nication skills of a future teacher. The key factorswere theoretically substantiatedand the preconditions for the 

development of pedagogical communication of a future teacher were identified. The genesis of the problem shows 

that the theory and practice of Ukrainian schools and pedagogy features the presence of necessary professional 

skills, communicative competence of a teacher as the crucial factor in the relationship of a teacher and a student. 

The article examines the problem of the development of pedagogical communication skills based on the mastery 

of oratory, self-regulation of feelings, taking into account the mental state of the actors of communicative interac-

tion in modern scientific research. It was determined that the development of pedagogical communication skills is 

one of the components of the professional competence of ateacher. 

Ключові слова: педагогічне спілкування, вміння, виховання, учитель, учень, особистість, досвід. 

Keywords: pedagogical communication, skills, education, teacher, student, personality, experience. 

 

Вступ 

Сфера педагогічної праці відноситься до та-

кого виду професійної діяльності, в якому провідну 

роль відіграє спілкування. Спілкування є основним 

засобом, через який здійснюється реалізація за-

вдань навчання і виховання. У цьому контексті пе-

дагогічне спілкування заключає в собі могутній ре-

зерв підвищення професійної майстерності педа-

гога, удосконалення організації педагогічної 

діяльності і навчально-виховного процесу. При-

чому, педагог виступає як ініціатор цього процесу, 

організує його і керує ним. 

Саме вчитель - творець є основним генерато-

ром формування цілісної гармонійної особистості, 

стратега та суб’єкта життя. Він повинен уміти роз-

крити, захопити та спрямувати кожного учня на ці-

каву, змістовну, особистісно та суспільно значущу 

діяльність.  

Основою діяльності вчителя, його професійної 

придатності є рівень розвитку вмінь педагогічного 

спілкування, що базується на оволодінні риторич-

ним мистецтвом, саморегуляції почуттів, ураху-

ванні психічного стану суб’єктів комунікативної 

взаємодії. 

Результати вивчення стану проблеми показу-

ють, що в Україні накопичений певний досвід із ро-

звитку вмінь педагогічного спілкування. Проте для 

реалізації їх творчого потенціалу недостатньо вико-

ристовуються багатогранні можливості вищої 

школи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

вченню проблеми організації педагогічного спілку-

вання присвячена низка наукових досліджень 

Ф.С.Арват [1], І. А. Зязюн [3], В. О. Кан-Калик [6], 

Я. Л. Коломінський [7], А. В. Мудрик [10], Р. 

Шмідр [15] та ін.). 

Ефективність педагогічної праці нерідко зни-

жується саме внаслідок складностей, які виникають 

у вчителів при налагодженні спілкування з учнями 

через невміння вести діалог, враховувати психіч-

ний стан суб’єкта спілкування, нездатність зрозу-

міти та прийняти своїх вихованців такими, якими 

вони є. Недооцінка значущості рівня володіння ми-

стецтвом педагогічного спілкування призводить до 

виникнення конфліктів, різноманітних непорозу-

мінь між учителем і учнями. 

Мета дослідження полягає в аналізі, теорети-

чному обґрунтуванні основних проблем та переду-

мов організації педагогічного спілкування майбут-

ніх учителів початкової школи. 

Завдання дослідження - вивчення і аналіз фі-

лософської, психолого-педагогічної літератури та 

узагальнення здобутих даних. 

Виклад основного матеріалу. Історико-порі-

вняльний аналіз надбань попередніх поколінь у ца-

рині мистецтва спілкування дає змогу ґрунтовно 

розкрити вимоги до означеного феномену, узагаль-

нити теоретичні засади, висновки, досвід і викори-

стовувати їх у підготовці майбутнього вчителя по-

чаткової школи до педагогічного спілкування. 

Уміння спілкування як вплив на аудиторію 

слухачів стало предметом аналізу багатьох відомих 

стародавніх мислителів, які безпосередньо поєдну-

вали педагогічну працю з ораторським мистецтвом 

[9; 11; 14]. Сократ звертав увагу на необхідність 

дару Божого та певної підготовки вчителя для нала-

годження взаємодії з учнями. Зіткнувшись на прак-

тиці з проблемою донесення учням абсолютної іс-

тини через спілкування, він розробив евристичний 

(названий пізніше сократівським) метод їх нав-

чання. Суть його полягає в умінні вчителя пробу-

джувати словом в учня потяг до істини; розвивати 

самостійність мислення; доводити хибність уяв-

лень, які мають учні, а потім підводити школярів до 

правильного розуміння істини. 

Учень Сократа Платон продовжив його вчення 

про вміння викладати інформацію. Цінною в його 

теорії була ідея впливу промови на душу. Платон 

висловив думку, що лише пізнавши природу душі 

людської, можна навіяти словом свою точку зору 

іншому, сприяти розвитку і тіла, і душі учня. [11]. 

 Варто зазначити, що вчитель в античні часи 

стояв нарівні з оратором-філософом, поетом-віщу-

ном, був провісником правди, служив істині, добру, 

красі. У закладах освіти того часу прагнули вихову-

вати громадянина, котрий майстерно переконував 

словом, яке спрямовувалося на широку громаду.  

З часом представники епохи Відродження, зо-

крема Ф. Рабле, Е. Роттердамський, Т. Мор, зверта-

ючись до проблем середньовіччя, критикували схо-

ластичну школу. Педагоги-гуманісти намагалися 

розвивати в дитині допитливість та інтерес до 
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знань, активність і самодіяльність; виступали за на-

вчання легке і приємне, встановлення між учителем 

і учнями доброзичливих відносин, панування взає-

морозуміння, рекомендували поєднувати суворість 

із м'якістю, відмовитися від примусу й насилля в 

навчанні, надаючи надзвичайно важливого зна-

чення ролі слова [9].  

Більш ґрунтовно проблему особливостей спіл-

кування педагога й учня розглянув Я. А. Коменсь-

кий. Він підкреслював, що успіхи в роботі школи, у 

навчанні й вихованні учнів залежать саме від учи-

теля, його вміння викладати матеріал так, щоб він 

добре сприймався слухачами, «щоб напій науки 

проглинався без побоїв, без насилля, без огиди...» 

[8]. Особливого значення Я. А. Коменський надавав 

умінням учителя у процесі спілкування пробудити 

та підтримувати в дітей інтерес до знань.  

Французький мислитель Ж.-Ж.Руссо висловив 

свою точку зору щодо мовленнєвої майстерності 

вчителя, дещо співзвучну поглядам його поперед-

ників. «У серце увійде лише те, що йде від серця». 

Він вважав надто важливим уміння вчителя, спіл-

куючись із учнями, впливати на них непомітно. [9]. 

Не обійшли увагою зазначену проблему і фра-

нцузькі філософи-матеріалісти ХVІІІ ст. К. Гельве-

цій і Д. Дідро. Їх думки збігалися в тому, що вчи-

тель повинен досконало володіти вмінням пробу-

джувати словом зацікавленість у дитини [14]. 

Швейцарський педагог Й.-Г. Песталоцці розг-

лядав уміння вчителя комунікативно взаємодіяти 

не тільки з учнями, але і з членами їхніх сімей. Учи-

тель, на його думку, повинен мати добру вимову, 

уміти виразно подавати матеріал, логічно будувати 

промову.  

Отже, узагальнюючи висвітлене, варто заува-

жити, що зазначена нами проблема зародилася за 

часів античної цивілізації в Стародавній Греції, по-

дальший розвиток мала в кожну наступну епоху ро-

звитку суспільства. Уміння красиво говорити, орга-

нізовувати взаємодію, впливати на аудиторію слу-

хачів так чи інакше привертали увагу багатьох 

відомих філософів, просвітителів і педагогів. 

Україна має свої багаті та різноманітні вітчиз-

няні педагогічні традиції. Починаючи з епохи три-

пільської культури, у III тисячоліття до н.е., праук-

раїнці на етнічному ґрунті розвивали вітчизняні пе-

дагогічні традиції, які стали надійною та стійкою 

основою української національної системи вихо-

вання, наукової педагогіки. Підростаюче покоління 

виховували в демократичному дусі. Сприяло цьому 

магічне слово, в силу якого з давніх часів вірили 

праукраїнці, оскільки воно вважалося заставою іс-

тинності, накопичувало в собі життєвий досвід ба-

гатьох людей, за його допомогою передавалися 

людські почуття та наміри. Непересічні моральні 

норми співжиття закріплені були неписаними зако-

нами народної педагогіки і через фольклор переда-

валися з покоління в покоління. Тож вітчизняне ми-

стецтво красномовства зароджувалося на власному 

ґрунті, було цілком самостійним. В основу його ля-

гли народні прислів’я, приказки, пісні [2; 4]. 

В епоху Київської Русі мистецтво красномовс-

тва поступово набувало розквіту. Цьому насампе-

ред сприяло заснування шкіл, створення бібліотек, 

подальший розвиток вітчизняної культури. Живе 

людське слово мало велике значення в суспільному 

житті в цілому і шкільному зокрема. Були створені 

перші пам'ятки педагогічної літератури, рукописні 

книжки - збірники педагогічного змісту, у яких 

знайшла своє відображення проблема виховання та 

значущість уміння красиво говорити. Найбільш ві-

домими ораторами Київського періоду були Іларіон 

і Кирило Туровський, перший митрополит Русі Іла-

ріон. 

За часів козаччини слово було домінантою ви-

ховання. «Козаки володіли добірною народною мо-

вою, її багатим арсеналом. Нерідко оволодівали 

вони й науковими сиситемами мовного спілку-

вання, що підвищувало вплив слова на співрозмов-

ників, слухачів... Цілком природним явищем було 

те, що мовлення козаків мало барвистий, експреси-

вний, емоційно-образний характер...». Характер-

ними прикметами мовленнєвих стосунків стар-

шини й козаків були демократизм і шанобливість. 

Зверталися лише на «ви», будь-які командирські 

окрики не допускалися. [2;4]. 

У братських школах, які діяли в Україні, почи-

наючи з кінця ХVІ ст., приділялося надзвичайно ва-

жливе значення спілкуванню вчителя з учнями. 

Особливий інтерес для вивчення зазначеної про-

блеми становлять статути братських шкіл, у яких 

обумовлювалися вимоги до педагогів.  

Головне, що має значення для нашого дослі-

дження, – уміння організовувати взаємодію з уч-

нями безпосередньо через живе спілкування з 

ними. 

Унікальний досвід навчання красномовства 

було накопичено в Києво-Могилянській академії. 

За твердженням дослідників, зокрема, В. П. Мас-

люка та З. І. Хижняк, тут цікаво читалися оригіна-

льні за структурою та змістом курси талановитими 

викладачами з високим рівнем розвитку риторич-

них умінь [2; 9]. Значний вклад у розвиток про-

блеми спілкування вніс засновник Київської колегії 

Петро Могила. Він висвітлив зазначену проблему у 

відомому творі «Анфологія», зауваживши, що ви-

хователю, спілкуючись, необхідно вміти завжди ро-

зуміти свого вихованця. 

Яскравий представник гуманістичного спря-

мування в педагогічній теорії та практиці Г.С.Ско-

ворода надавав великого значення діяльності вчи-

теля. Він вважав, що метою виховання є форму-

вання мислячої, чуйної, освіченої, вільної, 

гармонійно розвиненої, щасливої, корисної для су-

спільства людини. Вирішальну роль у досягненні 

зазначеної мети педагог-просвітитель відводив 

учителеві, наголошуючи, що він повинен бути май-

стром своєї справи, знати її, постійно займатися са-

моосвітою [2; 4].  

Передова педагогічна думка ХІХ ст. у вирі-

шенні питань виховання і навчання не обійшла і 

проблему педагогічного спілкування, не зважаючи 

на те, що спеціальних досліджень із зазначеної про-

блеми ще не було. 
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Автор першого в Україні підручника з педаго-
гіки «Народная педагогия в пользу училищ и учи-
телей сельских» О.В.Духнович був переконаний, 
що вчитель повинен бути мудрим, гуманним, щи-
рим у спілкуванні, знаючим, уміти вибирати й ви-
користовувати якнайкраще потенційні можливості 
слова для розвитку здібностей дітей, формувати ви-
сокоморальну особистість, створювати необхідні 
умови задля повноцінного розвитку дитини [2].  

К.Д. Ушинський вважав навчання й виховання 
тонким і складним процесом, який вимагає великої 
комунікативної майстерності педагога, що полягає 
в умінні налагоджувати взаємодію, прояві щирих і 
відвертих почуттів у стосунках із вихованцем. Він 
дотримувався думки, що для ефективного навчання 
необхідна взаємодія та взаєморозуміння між уч-
нями та вчителем, вважав, що навіть голосом і зов-
нішнім виглядом можна зблизитися з дітьми або ж 
відштовхнути їх від себе [13].  

Проблема спілкування вчителя з учнями пос-
тійно була в полі зору педагога-гуманіста Б.Д.Грін-
ченка. Він зазначав, що успіх у справі навчання, ви-
ховання та взаємодії обумовлюється особистістю 
народного вчителя, рівнем умінь спілкування [4; 5].  

І.І.Огієнко вважав, що спілкування має базува-
тися на принципах гуманності. Особливого зна-
чення І.І.Огієнко надавав володінню вчителем 
уміннями педагогічного спілкування при ознайом-
ленні дітей з новим матеріалом, підкреслюючи, що 
саме взаєморозуміння між учителем і учнями веде 
до успіху в засвоєнні нової інформації [2;4].  

Через призму глибинного підходу до розвитку 
творчих сил молоді, виховання з неї творців куль-
турних вартостей на основі володіння культурою 
рідної мови як важливого чинника виховання пов-
ноцінної особистості, видатний педагог Г. Г. Ваще-
нко вказував на необхідність досконалого воло-
діння вміннями рідномовного спілкування [4].  

Принципову позицію стосовно комунікативної 
педагогічної кваліфікації займав М. П. Драгоманов. 
На його думку, народний педагог – не тільки «вчи-
тель грамотності», а високоосвічена особистість, 
здатна передавати знання своїм учням у процесі 
майстерного спілкування [4].  

Зміст педагогічної майстерності, шляхи і за-
соби вдосконалення вмінь педагогічного спілку-
вання знайшли своє відображення у працях А. С. 
Макаренка, котрий наголошував, що педагог має 
вміти володіти своїм голосом, обличчям, ходою, 
проявляти свій характер, свої почуття, настрій. «Не 
може бути гарним вихователь, який не володіє мі-
мікою, який не може надати своєму обличчю необ-
хідного виразу або стримати свій настрій. Вихова-
тель повинен уміти організовувати, ходити, жарту-
вати, бути веселим, сердитим. Вихователь має 
вести себе так, щоб кожен рух його виховував, і зав-
жди має знати, що він хоче в даний момент і чого 
не хоче. Якщо вихователь не знає цього, кого він 
може виховувати?» [4;9].  

Багато мудрих порад стосовно педагогічного 
спілкування дав В. О. Сухомлинський. Стверджу-
ючи, що слово вчителя як інструмент впливу на 
душу вихованця нічим не замінити, він підкреслю-
вав необхідність встановлення на основі вмінь пе-
дагогічного спілкування доцільних відносин між 
учасниками навчально-виховного процесу. Він 
обґрунтував концепцію формування гуманістичної 

спрямованості особистості вчителя і сформував 
умови його ефективної роботи. Ідея співробітниц-
тва є однією з тих, що пронизує всю спадщину ви-
датного педагога [12].  

Висновки. Отже, ґенеза проблеми засвідчує, 
що теорія та практика української школи та педаго-
гіки вирішальну роль у формуванні взаємин педа-
гога й учнів відводили наявності в учителя необхід-
них професійних умінь, комунікативної компетент-
ності. Головним суб'єктом продуктивної виховної 
діяльності прогресивні педагоги-просвітителі вва-
жали учня, а її підґрунтям – здатність учителя орга-
нізовувати спілкування. Вимоги до вмінь спілкува-
тися в кожну наступну історичну епоху розширю-
валися, а з часом охопили всі сторони цього 
процесу. Сьогодні також актуальним є питання ро-
звитку професійної компетенції вчителя початкової 
школи, однією зі складових якої є організація педа-
гогічного спілкування педагога.  
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В настоящей работе предпринимаются по-

пытки проследить тенденции к использованию раз-

личных языковых средств для оптимизации комму-

никации в интернет-пространстве в рамках плат-

формы TikTok.  

Процесс внедрения интернета в жизнь чело-

века не обошёл ни одну из сфер современной 

жизни, что наиболее ярко прослеживается в сфере 

социальной коммуникаций. Термин коммуникация 

происходит от латинского слова communicatio, в пе-

реводе «сообщение, передача», и означает особую 

форму взаимодействия индивидов в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности, при кото-

рой происходит обмен информацией [4].  

Коммуникация подразделяется на вербальную 

и невербальную, последняя достигается без рече-

вых и языковых средств путём использования ми-

мики, различных образов, жестов и других средств, 

например, дистанцией между собеседниками, при-

косновениями, позой. Такой вид коммуникации 

также носит название «язык тела». Вербальная ком-

муникация, напротив, осуществляется только по-

средством слов и делится, в свою очередь, на уст-

ную и письменную.  

Письменная коммуникация в настоящий мо-

мент встречается сравнительно часто именно в ин-

тернет-пространстве. Она используется как в по-

вседневном общении, так и в деловой переписке, в 

обсуждениях на интернет-форумах, но наиболее ак-

тивно коммуникация ведётся в личных сообщениях 

и комментариях в социальных сетях, наиболее по-

пулярной из которых является TikTok.  

TikTok – хостинг для создания и просмотра ко-

ротких видео и социальная сеть, принадлежащая 

компании «ByteDance» из Пекина. TikTok был за-

пущен летом 2018 года и на сегодняшний момент 

является ведущей платформой для видео в Китае и 

набирает все большую популярность и в других 

странах [5].  

По данным Brand Analytics, системы монито-

ринга и анализа социальных медиа и СМИ, в 2020 

году TikTok стал самым скачиваемым приложе-

нием в России. Аудиторию видеохостинга состав-

ляют не только молодые люди, но и более старшие 

поколения, которые составляют 45%. В 2021 году 

приложение доступно в 154 странах, а количество 

скачиваний достигло 1,5 миллиарда.  

Такое широкое распространение TikTok полу-

чил благодаря своему удобному, а главное про-

стому и понятному интерфейсу, а также небольшой 

продолжительности видео, которая варьируется от 

15 до 60 секунд (реже до 3 минут).  

На платформе доступен не только просмотр 

контента, но и его создание, заключающееся, в ос-

новном, в участии в различных трендах и видеочел-

ленджах, например, таких как «No Nuance Novem-

ber» – тренд ноября 2020 года, в котором пользова-

тели высказывали своё непопулярное мнение, 

отличающееся от мнения большинства, что вызы-

вало бурную реакцию у комментаторов.  
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TikTok также позволяет пользователям де-

литься своими творческими навыками, вступать в 

дискуссии, общаться и даже проходить обучение. 

Следует отметить, что ещё одной причиной резкой 

популярности TikTok стала введённая весной 2020 

года самоизоляция практически во всех странах 

мира, статистикой был отмечено, что пик скачива-

ний приложения пришёлся именно на период 

локдауна.  

Оптимизация коммуникации в интернет-про-

странстве может быть вызвана проблемами, возни-

кающими в процессе взаимодействия между собе-

седниками, и используется для решения этих про-

блем. Например, недопонимание при переписке из-

за неправильной интерпретации интонации чело-

века может быть устранено использованием как 

знаков препинания (восклицательных, многото-

чий), так и более современных средств, таких как 

смайлики или эмодзи.  

Необходимость оптимизации коммуникации в 

TikTok обусловлена в первую очередь лимитом 

символов в приложении, так как максимальное 

число символов описания видео, также, как и ком-

ментария, составляет 150. Вышеупомянутое огра-

ничение распространяется в сумме на отметки дру-

зей и на хештеги к видео, в сообщении максималь-

ное количество символов равняется 6000. Из этого 

следует, что использование лингвистических 

средств и различных словоизменений с целью оп-

тимизации коммуникации будут прослеживаться, 

прежде всего, на лексическом и синтаксическом 

уровнях языка. 

Материалом исследования выступают коммен-

тарии англоязычных пользователей к видео на 

платформе TikTok, выделенные методом сплошной 

выборки. Проанализировав 37 комментариев, 

можно прийти к заключению, что в большей сте-

пени с целью оптимизации коммуникации в прило-

жении используются аббревиатуры (Диаграмма 1). 

 
 

Например,  

1) Аббревиатура ab или abt обозначает 

предлог about (о, об); 

2) Аббревиатура dw обозначает don’t worry 

(не волнуйся); 

3) Аббревиатура fr обозначает 

идиоматическое выражение for real (на самом 

деле); 

4) Аббревиатура ngl обозначает not going to 

lie (не буду лгать); 

5) Аббревиатура ty или thx обозначает 

словосочетание thank you (спасибо) 

В качестве других аббревиатур, употребляе-

мых пользователями, можно привести следующие: 

asap (as soon as possible), bc (because), brb (be right 

back), bro (brother), gf (girlfriend), ik (I know), ikr (I 

know, right?), ily (I love you), omg (oh my god), ong 

(on god), pls (please), ppl (people), rlly (really), sm (so 

much), smh (shaking my head), tbh (to be honest), u 

(you), ur (you are), w (with), y (why?), yo или ur 

(your). 

Несмотря на высокую употребительность аб-

бревиатур, комментаторами также активно исполь-

зуются и другие средства оптимизации коммуника-

ции, такие как краткие варианты написания слов (8) 

и сокращения (3), сокращения без апострофа (5) и 

так называемые блендинговые формы (1):  

1. Краткие варианты написания слов:  

 Def – definitely (несомненно); 

 Inspo – inspiration (вдохновение); 

 Kno – know (знать); 

 Perf – perfect (идеальный);  

 Tho – though (хотя, несмотря на);  

 Typo – typographical error (опечатка); 

 Uncomfy – uncomfortable 

(некомфортный); 

 Vid – video (видео). 

2. Сокращения: 

 Gonna – going to; 

 Gotta – got to; 

 Wanna – want to. 

3. Сокращения без апострофа: 

 Aint – is not/am not;  

 Cant – cannot; 

 Hes – he is; 

 Theres – there is; 
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 Weddings – wedding is.  

4. Блендинговые формы: 

 Cattitude (cat + attitude) – when a cat acts 

aloof.  

Например,  

“this is so cool i gotta watch the movie again asap” 

(пользователь @cristiandennis);  

“wait y is no one talking ab the transition?” 

(пользователь @kkeqingg);  

“ty bc i will be doing this” (пользователь @ri-

leyy.em);  

“I THOUGHT ONG WAS JUST A TYPO” 

(пользователь @thiccymikiii). 

Приведённые примеры позволяют констатиро-

вать, что оптимизация коммуникации на платформе 

TikTok достигается следующими способами: упо-

треблением аббревиатур, кратких вариантов слов, 

сокращений, блендинговых форм и опущением 

апострофа в сокращениях.  
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Анотація 
У статті актуалізовано важливість підтримки розвитку прямої демократії в територіальних громадах 

України шляхом популяризації інструменту «бюджет участі». На основі аналізу результатів дослідження 

акцентовано увагу на проблемних аспектах впровадження бюджету участі в територіальних громадах При-

карпаття, утворених в процесі децентралізації, а також вироблено рекомендації щодо покращення засто-

сування досліджуваного інструменту. Підсумовуючи зазначено, що бюджет участі як інструмент розвитку 

прямої демократії є цінним досягненням громад. 

Abstract 

The publication highlights the importance of supporting the development of direct democracy in the munici-

palities of Ukraine by promoting the tool "participatory budget". Based on the analysis of the research results, 

attention is focused on the problematic aspects of the implementation of the participatory budget in municipalities 

of Prykarpattya, formed in the process of decentralization, and recommendations are made to improve the use of 

the studied tool. In conclusion, the participatory budget as a tool for the development of direct democracy is a 

valuable achievement of municipalities. 

Ключові слова: бюджет участі/громадський бюджет; децентралізація, територіальні громади, пряма 

демократія, активність громадянського суспільства. 

Keywords: participatory budget / public budget; decentralization, municipalities, direct democracy, civil so-

ciety activity. 

 

Постановка проблеми. Українське та закор-

донне експертне середовище, представники органів 

влади та неурядових громадських організацій вже 

понад 6 років не безпідставно констатують, що де-

централізація є однією із найуспішніших реформ в 

країні [3-4]. Зазначене підтверджують і дослі-

дження [7-9;11] та ін. 

Реформа децентралізації стимулювала низку 

реформ і в інших сферах. Сьогодні в Україні втілю-

ються реформи освіти, охорони здоров’я, соціаль-

ного захисту, Конституційна, антикорупційна, зе-

мельна, реформи у сільському господарстві, фінан-

совому секторі, енергетичній системі, державному 

управлінні, виборчій системі та ін. Кожна з реформ 

приносить як позитивні зміни, так і породжує нові 

виклики, справитися із якими може тільки активне 

українське суспільство із сталими демократичними 

цінностями.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій та 

виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми. Досягнення децентралізації сьогодні 

описані достатньо як експертами з питань реформу-

вання місцевого самоврядування і територіального 

устрою влади (наприклад, А. Ткачуком, погляди 

якого ми поділяємо [10]), так і науковцями. Акуму-

льовану інформацію можна знайти на сайті Децен-

тралізація в Україні [12]. Про механізми подолання 

опору під час добровільного об’єднання територіа-

льних громад [1], потребу врахування ментальності 

людських ресурсів при реалізації державної освіт-

ньої політики [2], про важливість діалогу для успі-

шної реалізації реформи охорони здоров’я [5] та 

інші практичні рекомендації для підвищення ефек-

тивності реформ в Україні ми писали раніше у на-

ших працях. Ця стаття присвячена дослідженню но-

вого для українських територіальних громад ін-

струменту розвитку прямої демократії – бюджету 

участі чи громадського бюджету, як його часто на-

зивають.  

Метою статті є актуалізація важливості підт-

римки розвитку прямої демократії в територіальних 
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громадах України шляхом популяризації такого ін-

струменту як бюджет участі/громадський бюджет 

із врахуванням сильних та слабких сторін цього 

процесу, визначених на основі аналізу досвіду гро-

мад Прикарпаття.  

Виклад основного матеріалу. П’ять років ро-

боти експертом із питань реформування місцевого 

самоврядування та формування територіального 

устрою в Івано-Франківській області дають підс-

тави стверджувати, що першим проявом прямої де-

мократії, який зачепив чи не кожного жителя як ма-

ленького села, так і великого міста – була участь в 

громадських обговореннях з питань добровільного 

об’єднання територіальних громад. Цей процес 

проходив відповідно до положень, затверджених 

місцевими радами, які розроблялися відповідно до 

вимог Закону України «Про добровільне об’єд-

нання територіальних громад». Процес добровіль-

ного об’єднання територіальних громад передбачав 

проведення двох громадських обговорень (протя-

гом 30 та протягом 60 днів) – Стаття 7. Підготовка 

рішень щодо добровільного об’єднання територіа-

льних громад «Сільські, селищні, міські голови за-

безпечують протягом 60 днів проведення обов’яз-

кового громадського обговорення (громадські слу-

хання, збори громадян, інші форми консультацій з 

громадськістю) підготовлених спільною робочою 

групою проєктів рішень щодо добровільного об’єд-

нання територіальних громад, за результатами 

якого сільські, селищні, міські голови вносять пи-

тання про його схвалення на розгляд сільських, се-

лищних, міських рад» [13]. Саме ці громадські об-

говорення були важливим, хоч і подекуди стресо-

вим, моментом втілення завдань реформи 

децентралізації та прояву прямої демократії.  

На сьогодні в Україні існують такі форми пря-

мої демократії, крім виборів – місцеві ініціативи; 

збори громадян за місцем проживання; громадські 

слухання; електронні петиції; бюджет участі/гро-

мадський бюджет; публічні консультації; елект-

ронні консультації; консультативно-дорадчі органи 

(молодіжна рада, громадська рада та ін.). Частина із 

них регулюється законодавчо, частина – вимагає 

прийняття локальних нормативно-правових актів.  

За результатами дослідження проведеного у 

рамках проєкту «Центр розвитку громадської акти-

вності», який впроваджує ГО «Освітньо-аналітич-

ний центр розвитку громад» за підтримки European 

Endowment for Democracy (Європейський фонд за 

демократію), найпопулярнішим вираженням пря-

мої демократії у громадах Івано-Франківської обла-

сті є інструмент – громадські слухання, найменш 

популярним – електронні та публічні консультації. 

Найбільшу кількість інструментів – 9, запрова-

джено в двох громадах, а найменше – 2 в одній. Се-

ред громад, де діють консультативно-дорадчі ор-

гани, найчастіше зустрічаються молодіжні ради. 

Деякі громади, у яких вже функціонує низка інстру-

ментів участі, готові удосконалити наявні та запро-

вадити нові [15]. 

Впродовж 2019 року нами було проведено пе-

рше дослідження результатів запровадження та ре-

алізації щодо ефективності запровадження одного 

із інструментів розвитку прямої демократії – бю-

джету участі/громадського бюджету участі в грома-

дах Прикарпаття [14]. Впродовж квітня-червня 

2021 нами було проведено друге дослідження. Від-

так вважаємо, що аналіз результатів, отриманих в 

процесі досліджень, а також сформовані нами реко-

мендації матимуть важливе значення для поши-

рення й удосконалення бюджету участі в громадах 

області. Як видно з рисунка 1, кількість громад, у 

яких впроваджено бюджет участі збільшується що-

року.  

 
Рис. 1 – Кількість громад, у яких запроваджено бюджет участі 
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Так, у 2019 році бюджет участі впроваджува-

вся у 12 об’єднаних громадах, що становило 40% 

від загальної кількості громад в області, у 2020 – 18, 

що становило 50%, а у 2021 – 24, що становить 38% 

від загальної кількості громад в області. 5 громад 

тільки розпочали впровадження бюджету участі – 

вже прийнято локальні нормативно-правові доку-

менти, заплановано виділення фінансування після 

першого півріччя. На жаль, 6 громад, у яких бю-

джет участі запроваджувався у 2019 та 2020 роках, 

не виділи фінансування у 2021 році для реалізації 

програм бюджету участі, обґрунтовуючи це кіль-

кома причинами, основними із яких є нестача фі-

нансування через зменшення надходжень у місцеві 

бюджети у зв’язку з пандемію COVID-19 та зміна 

очільників територіальних громад й депутатського 

корпусу після виборів 25 жовтня 2020 року.  

Аналізуючи причини, вказані в опитуванні 

щодо відмови виділяти кошти на проведення кон-

курсу бюджету участі, варто зазначити, що підґру-

нтям для цього є тільки необізнаність нової місце-

вої влади з механізмом запровадження бюджету 

участі. Відтак, вважаємо за необхідне сконцентру-

вати увагу Івано-Франківського Центру підви-

щення кваліфікації державних службовців і керів-

ників державних підприємств, установ й організа-

цій, закладів вищої освіти на розробці навчальних 

модулів з тематики запровадження бюджету участі 

в громадах.  

Підставою для озвучення причини – нестача 

коштів – є також, на наше глибоке переконання, не-

знання суті інструменту «бюджет участі». Як пока-

зує досвід громад Прикарпаття, на реалізацію бю-

джету участі громади виділяють різні суми, які ко-

ливаються від 100 до 300 тис. грн в сільських 

громадах, від 300 до 500 тис. грн в міських грома-

дах та від 1 до 18 млн грн у громадах, адміністрати-

вним центром яких були міста обласного значення. 

Як бачимо, основною ідеєю впровадження бю-

джету участі є не сума виділених коштів, яка безпо-

середньо залежить від фінансової спроможності 

громад, а бажання місцевих голів залучити жителів 

до процесу розвитку громади та реалізації власних 

проєктів, які громада, а не влада, вважає пріоритет-

ними через прийняття рішень щодо розподілу бю-

джетних коштів.  

Наступний акцент, на якому хочемо зосере-

дити увагу – прозорість, публічність та комуніка-

ція. Усі громади області, які впроваджують бюджет 

участі, розробили локальні нормативно-правові 

акти, якими регламентується механізм впрова-

дження бюджету участі – положення про бюджет 

участі, розпорядження про створення координацій-

ної ради та положення про неї, цільова програма. 

Проте сайт бюджету участі наявний не у всіх гро-

мадах (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Наявність сайту для бюджету участі та голосування за проєкти 
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нання попав на період коронавірусної інфекції та 
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три надання адміністративних послуг. У сільських 

громадах активно використовується інформування 

після богослужінь та ін. Зауважимо, що відповідно 

до потреб старшого населення 23 із 24 громад ство-

рили можливості голосування в пунктах для голо-

сування. Тільки 1 громада у 2021 році залишила мо-

жливість голосування на сайті бюджету участі.  
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для голосування, так і через занесення голосів через 

мережу Центрів надання адміністративних послуг. 

Вирішення проблеми щодо недобросовісного голо-

сування лежить, на нашу думку, у площині удоско-

налення інституту прямої демократії, і, як наслідок, 

підвищення рівня правової культури, громадянсь-

ких компетентностей, формування локальної іден-

тичності, вміння раціонального використання ресу-

рсів та усвідомлення відповідальності за розвиток 

громади, регіону та держави.  

Два роки поспіль (2019-2020 рр.) пріоритет-

ними напрямами жителі обирали благоустрій, куль-

туру та фізичну культуру, освіту, дороги та троту-

ари (рис. 3).  

 
Рис. 3 – Кількість проєктів за напрямами, 2019-2020 рр. 

 

Вибір таких напрямів викликаний потребою 

покращити умови проживання в громаді, на які до 

процесу децентралізації у переважної більшості 

громад не було фінансування. Проте вважаємо за 

потрібне окреслити, що втілені проекти не врахову-

ють гендерні особливості громади. Так, поза ува-

гою залишаються особи пенсійного віку, особи з ін-

валідністю. Проекти не є гендерно чутливими. За-

уважимо, що проблема врахування гендерних 

особливостей громад тільки починає інтегруватися 

у свідомість жителів і потребує подальшого поши-

рення. 

Підсумовуючи аналіз впровадження бюджету 

участі на теренах Івано-Франківської області заува-

жимо, що запорукою ефективності впровадження 

цього інструменту є комунікація на всіх стадіях. 

Особливо важлива вона на підготовчому етапі запо-

чаткування проєкту, коли місцевий голова ініціює 

впровадження бюджету участі. Важливо, щоб ця 

ініціація стала близькою кожному жителю громади, 

що полегшить в подальшому впровадження інших 

етапів, оскільки жителі матимуть можливість долу-

читися до процесу від початку до завершення. Ті-

сно налагоджена співпраця сприятиме уникненню 

конфліктів, суперечок, непорозумінь чи ненавмис-

ного введення в оману учасників процесу бюджету 

участі. Більш детально особливості налагодження 

комунікації на кожному етапі впровадження бю-

джету участі описані в рекомендаціях «Ефективна 

комунікація на кожному етапі бюджету участі» [6]. 

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи зазна-

чимо, що бюджет участі як інструмент розвитку 
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прямої демократії є цінним досягненням громад в 

процесі децентралізації, оскільки сприяє вирі-

шенню пріоритетних для жителів громади питань 

соціально-економічного розвитку; активізує грома-

дянське суспільство та об’єднує для досягнення по-

ставленої мети; налагоджує діалог та співпрацю ор-

ганів місцевої влади та населення, сприяє підви-

щенню відкритості влади, збільшує довіру 

громадян до посадових осіб органів місцевого са-

моврядування, підвищує відповідальність кожного 

за розвиток громади та посилює контроль за вико-

ристанням бюджетних коштів з боку жителів гро-

мади. Констатуємо, що децентралізація стала сти-

мулом для активізації інституту народовладдя не 

тільки на теренах Прикарпаття, а й України зага-

лом.  
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Анотація 
Управління належить до таких видів людської діяльності, які потребують специфічних людських вла-

стивостей, що роблять конкретну особу професійно придатною до управлінської діяльності. 

Ці властивості не можна розглядати ізольовано, оскільки вони характеризують одну особу, хоч і з 

різних сторін. 

Тільки розглядаючи їх у взаємозв'язку, можна отримати відповідне уявлення про працівника, його 

придатність чи непридатність до управлінської діяльності. Саме комплексний підхід до визначення складу 

і змісту властивостей, які в сукупності здатні забезпечити якісне виконання менеджером своїх функціона-

льних обов'язків, забезпечує модель сучасного менеджера. 

Abstract 
Management belongs to such types of human activity that require specific human properties that make a 

particular person professionally suitable for managerial activity. 

These properties cannot be considered in isolation, as they characterize a single person, although from differ-

ent angles. 

Only by considering them in interrelation, it is possible to get an appropriate idea about an employee, his 

suitability or unsuitability for a managerial activity. It is a complex approach to determination of composition and 

content of properties, which in the aggregate are able to provide qualitative performance by a manager of his 

functional duties, provides a model of a modern manager. 

Ключові слова: менеджмент, особистість, технократичний підхід, особистісний підхід, особистісно-

психологічний підхід, менеджер. 

Keywords: management, personality, technocratic approach, personal approach, personality and psycholog-

ical approach, the manager. 

 

Однією із проблем, з вирішенням якої у на-

шому суспільстві теоретики і практики пов'язують 

надію на успішне засвоєння сучасної технології го-

сподарювання та оволодіння цивілізованими нор-

мами організації економіки - дефіцит у освічених 

спеціалістах. Ритм ділового життя у сучасному світі 

нікого не страхує від поразок,невдач стресів, пере-

живань. У зв’язку з цим гостро постає питання про 

самовдосконалення, переорієнтацію мислення, про 

формування у нових умовах вмінь і навичок оціню-

вати свою власну діяльність, поведінку, свій розви-

ток, визначати перспективи росту. 

Настає час коли усім потрібно усвідомити, що 

від рівня індивідуальної самореалізації кожної осо-

бистості залежить розвиток і масштаби досягнень 

людства в галузі матеріальних і духовних ціннос-

тей. Все це вимагає інноваційного підходу до під-

готовки і розвитку кадрів управління, менеджерів, 

в тому числі зумовлює впровадження нових управ-

лінських технологій, передбачає зміну норматив-

них вимог до керівників, до їх технічної компетен-

тності, здатності орієнтуватися в зростаючих інфо-

рмаційних потоках, уміння створювати працездатні 

колективи людей, які притримуються різних цінно-

стей і живуть в інших нових умовах, використову-

вати засоби комунікації. Виходячи з вищевикладе-

ного, актуальним є питання підготовки сучасного 

керівника, який повинен вміти впливати на ефекти-

вність використання всіх природних і суспільних 

ресурсів, здійснювати перспективне планування, 

яке враховує цілі суспільного розвитку, підвищу-

вати культуру праці. 

З тенденцією, що характеризується докорін-

ною зміною вимог до керівників і їх діяльності, 

пов’язані ще дві. Безпрецедентна кількість змін, що 

відбуваються в сучасному світі, торкається полі-

тики, економіки, технології, освіти, культури, соці-

альних відносин, має безпосередній вплив на 

управлінську діяльність. Ці зміни несуть в собі як 

мобілізуючий ефект, який змушує людей, керівни-

ків в тому числі, переорієнтовуватися, шукати інше 
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застосування своїм здібностям і можливостям, на-

бувати нових знань і вмінь відповідно до нових об-

ставин, так і дестабілізуючий ефект, напруженість 

потенційних можливостей, зниження ефективності 

діяльності. 

Ще одна ознака, яка характерна для сучасної 

епохи - зниження мотивації управлінського росту, 

криза посадової мотивації. 

Питаннями теоретичних та експерименталь-

них досліджень психосоціальних тенденцій розвитку особис-

тості управлінця в психології управління та соціологіі займалися 

такі фахівці, як: О.Г.Молл, М.Вудкок, Д.Френсіс, 

Б.Швальбе, В.Г.Зазикін, А.П.Чернишов, Г.В.Щокін, 

В.В.Третьяченко, В.М.Шепель, В.Т.Циба, Ф. Генов, 

Л. В. Сохань, Д. Холл та ін. У межах проведеного 

дослідження здійснено аналіз стану та умов форму-

вання особистості сучасного менеджера, що свід-

чить про існування 25-35% резерву підвищення 

ефективності індивідуальної діяльності підприєм-

ців і менеджерів, про безпосередній зв'язок між 

зниженням мотивації посадового росту і відсутні-

стю необхідних навиків і вмінь, яких вимагає су-

часна нова ситуація, між не сформованістю діяль-

ності в цілому і подовженим періодом адаптації до 

управлінської діяльності, між низькою ефективні-

стю системи формування управлінських кадрів і ре-

зультативністю їх діяльності, між бурхливим роз-

витком практики управлінського консультування і 

відсутністю теорії управлінського розвитку в нових 

умовах економічних відносин. 

Становлення постіндустріального суспільства 

супроводжується посиленням протиріччя між но-

вими наукоємними та існуючими традиційними пі-

дходами: необхідно діяти в конкурентоспромож-

ному середовищі, знаходити й розширювати свою 

«нішу» на ринку товарів та послуг, оволодівати но-

вим типом економічної поведінки, постійно підтве-

рджувати свою конкурентоспроможність. У зв‘язку 

з цим має зростати внесок кожного працівника для 

досягнення цілей підприємства, а одним з головних 

завдань кожного суб’єкта господарювання стає по-

шук ефективних способів управління працею, що 

забезпечують активізацію людського фактора. Ная-

вність у працівників належної професійної підгото-

вки, навичок, досвіду не гарантує високої ефектив-

ності праці. 

Уже давно робилися спроби пояснити поведі-

нку людей і розкрити причини їхньої цілеспрямова-

ної діяльності. Під однією чи іншою назвою з різ-

них позицій обговорювалося те, що сьогодні нази-

вається мотивацією: активізація, стимулювання, 

управління, реалізація цілеспрямованої поведінки 

індивідуума. Сьогодні не має сумнівів -основним і 

визначальним фактором будь-якої діяльності є лю-

дина з її потребами та можливостями задоволення 

їх, рівнем соціальної й інтелектуальної свідомості, 

ціннісними орієнтирами.[1 ] Тому проблему моти-

вації необхідно розглядати через призму людини з 

її вимогами, психологією і філософією життя, жит-

тєвим кредо. Тобто початковим пунктом управ-

ління за допомогою мотивації є мотиви працівни-

ків. 

Ефективна мотивація працівників - одне з най-

більш важливих завдань керівника. Вона вимагає 

уміння, напористості та розуміння людської при-

роди. Успіху завжди домагається керівник, який 

має добре розвинені здібності спонукати працівни-

ків до вищого рівня напруженості їхніх зусиль і, в 

кінцевому підсумку, до виконання роботи. 

Мотивація – це сукупність об‘єктивних та 

cуб’єктивних факторів, які змушують індивідуума 

поводитися доцільним або недоцільним чином. До 

основного змісту мотивації належить три ключових 

поняття: зусилля, організаційні завдання, індивіду-

альна потреба. 

Керівники мають вимагати від своїх підлеглих 

енергійних зусиль для досягнення організаційної 

мети. Для цього вони повинні забезпечити потреби 

індивідуумів. Отже, в процесі мотивації відбува-

ється, з одного боку, досягнення організаційної 

мети, а з другого – задоволення індивідуальних по-

треб. Чим складніше управління, тим більші ви-

моги ставляться до інтелектуальних функцій лю-

дини, психічних процесів, особистості менеджера, 

починаючи від сприйняття та уваги і закінчуючи 

відповідальністю за людські життя. У керівника іс-

нують риси, які визначають його поведінку в тій чи 

іншій ситуації.. Тому одні з них, ставлячи перед со-

бою мету, виходять, головним чином, із матеріаль-

них переконань, інші ж – із почуття обов’язку, треті 

прагнуть просто уникнути критики, осуду. Але у 

будь якому випадку мета є внутрішнім механізмом 

поведінки менеджера. Закономірним виникає пи-

тання, чому особистість чинить саме так, а не ін-

акше? Щоб відповісти на нього, варто звернутися 

до поняття «мотив» який слугує для позначення ру-

шійної сили, спонукання до дії і використовується 

людьми для визначення усіх тих факторів, які ви-

кликають які-небудь дії. Аналізуючи управлінську 

діяльність менеджера, можна говорити про мотива-

цію двох видів: позитивну і негативну. Позитивна 

мотивація – це прагнення керівника досягти успіху 

у своїй діяльності. Вона передбачає свідому актив-

ність менеджера і пов‘язана переважним чином з 

позитивними емоціями та почуттями, наприклад, 

підтримка тих, з ким працює керівник. 

До негативної мотивації відноситься все те,що 

пов’язане із застосуванням осуду, незадоволенням, 

що несе за собою, як правило, покарання не лише 

матеріальне, але й моральне. При негативній моти-

вації керівник прагне уникнути поразки. Наслідком 

цього є небажання працювати у даній галузі.[ 4] 

Кожна людина, незалежно від того, чи є вона 

керівником чи підлеглим, потрапляє в різні життєві 

ситуації. У поведінці її проявляються найрізномані-

тніші мотиви, причому, досить часто несумісні 

один з одним. Можлива ситуація, коли спрацьову-

ють декілька взаємопов’язаних мотивів. Напри-

клад, людина що працює задля свого інтересу, роз-

раховує також і на те, що отримає винагороду за 

свою роботу. 

Не секрет, що багато мотивів поведінки фор-

муються саме у процесі праці. Бажання працювати 

з’являється у працівника, коли він впевнений у ко-
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ристі, яку може принести своєю працею іншим лю-

дям. Тому керівник зобов‘язаний знайти підхід до 

кожного працюючого, використовуючи його інди-

відуальну мотивацію, тобто його інтереси, потреби, 

прагнення. 

В економічній літературі поняття « мотивація 

персоналу» трактується неоднаково, хоча більшість 

його визначень багато в чому схожі. На думку од-

них авторів, мотивація – це свідоме прагнення до 

певного типу задоволення потреб, до успіху. Інші 

автори під мотивацією розуміють усе те, що активі-

зує діяльність людини. На думку третіх, мотивація 

– це надія на успіх і боязнь невдачі. Автори відо-

мого підручника з основ менеджменту визначають 

мотивація як процес спонукання себе та інших до 

діяльності для досягнення особистих цілей і цілей 

організації.[ 3, с. 130]. Досить поширеним є визна-

чення мотивації як рушійної сили поведінки, як 

прагнення людини до активної дії для задоволення 

потреб. Мотивацію визначають і як стан особи, що 

характеризує ступінь активності та спрямованості 

дії людини в конкретній ситуації. При цьому мотив 

є приводом, причиною, об’єктивною необхідністю 

щось зробити, спонуканням до певної дії. [1, с. 11]. 

Відомий американський фахівець у галузі ме-

неджменту Річард Л. Дафт розглядає мотивацію як 

сили, що існують усередині або поза людиною і 

збуджують у ній ентузіазм і завзятість під час вико-

нання певних дій. Далі цей фахівець зазначає: « Мо-

тивація працівників впливає на їхню продуктив-

ність, і частина роботи менеджера якраз і полягає у 

тому, щоб спрямувати мотивацію на досягнення ці-

лей організації»[ 4,с.49]. 

Така різноманітність визначень засвідчує, що 

мотивація персоналу – це складне й багатопланове 

явище, яке потребує всебічного вивчення. З‘ясову-

ючи природу і сутність мотивації, маємо усвідом-

лювати, що йдеться про процес, який відбувається 

в самій людині та спрямовує її поведінку в конкре-

тне русло, спонукає її вести себе в конкретній ситу-

ації певним чином. На поведінку людини в процесі 

трудової діяльності впливає комплекс факторів –

мотиваторів, що спонукають до діяльності: зовніш-

ніх – на рівні держави, галузі, регіону, підприємс-

тва; та внутрішніх – складових структури самої осо-

бистості працівника ( потреби, інтереси, цінності 

людини, пов’ язані з ними та соціокультурним се-

редовищем особливості трудової ментальності) 

Мотивація персоналу має цілу низку складо-

вих, а саме: 

- до трудової діяльності, тобто спонукання пе-

рсоналу до ефективної роботи, що забезпечує необ-

хідні винагороди й задовольняє наявні потреби; 

- до стабільної та продуктивної зайнятості; до 

розвитку конкурентноспроможності працівника; 

- до володіння засобами виробництва; 

- до вибору нового місця роботи працівника. 

Безумовно ефективність трудової діяльності 

залежить від мотивації. Проте ця залежність досить 

складна та неоднозначна. Буває так, що людина, яка 

під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників- мо-

тиваторів дуже зацікавлена в досягненні високих 

кінцевих результатів, на практиці матиме гірші ре-

зультати, ніж людина, що має значно менше моти-

вів працювати ефективно. Відсутність неоднознач-

ного взаємозв‘язку між мотивацією та кінцевим ре-

зультатом діяльності зумовлена тим, що на 

результат праці впливає багато інших чинників, на-

приклад, кваліфікація працівника, його професійні 

здібності та навички, правильне розуміння постав-

лених завдань, зовнішнє середовище. 

Водночас, виявлення сукупності спонукальних 

сил людської діяльності не можливе без аналізу 

ряду суперечностей розвитку людини в реальній 

управлінській діяльності, в її пізнанні, засвоєнні со-

ціального досвіду. Перш за все, це – суперечність 

між потребами суспільства, новими вимогами до рі-

вня діяльності кадрів управління, зумовленими її 

дедалі більшою ефективністю. Та вповільненими 

темпами перебудови системи підготовки управлін-

ських кадрів, що пояснюється інерцією мислення. 

Застарілими уявленнями про власні психофізіологі-

чні індивідуальні можливості та можливості опти-

мізації своєї праці. 

По-друге – це суперечність між об’єктивною 

необхідністю інтенсивної діяльності керівника за 

рахунок підвищення ефективності його соціально-

психологічної підготовки та відсутністю належної 

теорії та тренінгової технології. 

По-третє – це суперечність між гострою потре-

бою глобальної зміни ефективності праці працівни-

ків та неможливістю відриву працюючих для три-

валої фахової підготовки чи перепідготовки. 

По-четверте – суперечність між об’єктивною 

потребою суспільства у висококваліфікованих спе-

ціалістах в галузі управлінської діяльності і зни-

женням мотивації посадового росту, кризою управ-

лінської мотивації. Мова йде про те, що попит на 

керівників креативних, кваліфікованих, ініціатив-

них, ділових, відповідальних постійно зростає, а за-

довільнити його стає все важче. Ця суперечність, 

так само як і попередні, роблять проблему розробки 

комплексного підходу до вивчення природи, меха-

нізмів формування і розвитку кадрів управління, їх-

ньої мотиваційної сфери надзвичайно актуальною.. 

Матеріали наукових досліджень вітчизняних 

та закордонних авторів свідчать про те, що криза 

управлінської мотивації обумовлена рядом факто-

рів: підвищенням цінності для потенційних і реаль-

них керівників вільного часу, здоров’я, безпеки; 

практика підготовки керівників, яка передбачає по-

стійне співставлення в процесі навчання можливо-

стей потенційного управління з абстрактною « іде-

альною» моделлю керівника, що призводить до 

зниження самооцінки, сприяє послабленню незале-

жності; незадоволеності керівників своїм статусом, 

службовим становищем; наявність суперечності 

між уявленнями про управлінську діяльність, що 

формується на основі наукової літератури, і прак-

тикою; відсутність потреби бачити результати своєї 

праці; розбіжність між формальним статусом кері-

вника і його реальною владою; економічна, політи-

чна кризи в країні, відсутність стабільності в суспі-

льстві; мотиви уникнення яскраво вираженого ус-

піху або невдач, прагнення до надмірного 
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вдосконалення, постановка недосяжних цілей само-

розвитку. 

Численні дослідження й накопичений практи-

чний досвід свідчать, що між активністю людини та 

результатами її діяльності існує певна залежність. 

Спочатку з підвищенням активності результати 

зростають. Згодом у певному діапазоні активності 

результати дещо підвищуються або ж залишаються 

на тому самому рівні. Цей етап можна розглядати 

як оптимальний діапазон активності за якої досяга-

ються результати. Коли рівень активності переви-

щує оптимальні межі, результати діяльності почи-

нають погіршуватися. Звідси напрошується висно-

вок: керівник має добиватися від підлеглих не 

максимальної активності, а нарощувати їхню акти-

вність до оптимального рівня. При цьому принци-

пово важливо, щоб активність поєднувалася зі 

спрямованістю дій, які узгоджуються з потребами 

людини й цілями організації. Адже людина може 

старанно працювати, бути активною, але не усвідо-

млювати кінцевих цілей роботи через незадовільні 

комунікації в організації, помилкове розуміння по-

ставлених завдань.[3 ] 

Проведений теоретичний аналіз соціологічної, 

соціально-психологічної, психолого-педагогічної 

наукової літератури (К.О.Абульханова-Славська, 

А.О.Деркач, Ш.Бюлер, П. Жане, С.Л.Рубінштейн, 

Г.О.Денисенко, Л.С.Кравченко,В.В.Москаленко, 

Д.Левінсон, Р.Гаулд та ін.) показує, що вивчення за-

гальних тенденцій, а не різноманітності управлін-

ських видів розвитку сприятиме встановленню 

міри залежності особистості менеджера від управ-

лінського шляху і управлінського шляху від особи-

стості. Також аналіз психологічної літератури дає 

підставу стверджувати, що в ній сформувалося ро-

зуміння розвитку особистості як багаторазових пе-

реходів від однієї стадії до іншої, необхідності ви-

ділення в цьому процесі певних періодів, які дату-

ються визначними подіями, пов’язаними із змінами 

системи цінностей, життєвих і управлінських пла-

нів в часі і просторі, і визначаються загальними за-

кономірностями розвитку включеної в управлін-

ську діяльність особистості.[2 ] 

В основі формування концептуальної моделі 

розвитку сучасного менеджера актуальною є поста-

новка питання про моральне обличчя особистості 

менеджера, вплив морального складу на стійкість 

сформованих вмінь, навичок, здібностей, в тому чи-

слі і професійних (Ф.Генов, І.М.Гоян, Л.Е.Орбан, 

В.М.Шепель, Л.О.Ясюкова та ін.). Людина позбав-

лена моралі позбавляється і основних важелів для 

здійснення процесу самовдосконалення. І навпаки, 

високий рівень моральної культури особистості до-

зволяє їй не тільки свідомо і систематично долати 

негативні риси свого характеру, але й інтенсифіку-

вати свою інтелектуальну і фізичну працю. 

Процес набуття індивідом знань, вмінь і нави-

чок управлінської діяльності є переважно процес 

становлення особистості менеджера, а моменти ро-

звитку виступають в даному випадку як закріп-

лення набутих знань, вмінь і навичок, перевід їх у 

внутрішні регулятори поведінки. Моральність є 

центральним утворенням особистості менеджера; 

вона є спільним, цементуючим началом, що об’єд-

нує різні складові особистості. 

Спроби аналізу управлінської діяльності були 

зроблені науковим напрямком, який отримав назву 

дослідження кар’єри (О.Г.Молл, С.Барлей, Д.Холл 

та ін.). 

Вивчаючи тему кар’єри і успіху, Б. Швальбе і 

Х. Швальбе стверджують, що реалізація ділового 

успіху багато в чому залежить від таких факторів, 

як власна поведінка, мотивація, організаторські зді-

бності, вміння висловлювати свої думки. Актуаль-

ною є постановка питання про більш усвідомлене 

ставлення до свого “Я”, своїх потенційних можли-

востей, про самореалізацію, самовдосконалення. 

Автори підкреслюють, якщо раніше були важли-

вими такі якості ділових людей, як старанність, 

працелюбність, пунктуальність, точність і т.п., то 

сьогодні у цих традиційних чинників з’явилися 

конкуренти: стресостійкість, розумний ризик, акти-

вність, незалежність, вміння насолоджуватися жит-

тям і т.п. 

За оцінками експертів, шлях менеджера в сис-

темі управління в значній мірі визначається індиві-

дуальними якостями, особливостями періодів ди-

тинства і юності, навчанням, досвідом трудової ді-

яльності, темпами, змістом і результатами розвитку 

особистості до вступу на керуючу посаду. 

Існуючі підходи психосоціальних тенденцій 

сучасного розвитку особистості менеджера дозво-

лили виокремити основні об’єктивні і суб’єктивні 

стартові умови управлінського розвитку: базове на-

вчання, накопичення неформального управлінсь-

кого досвіду, тип переходу до управлінської діяль-

ності, сім’я, здоров’я, характер, самовизначення і 

пов'язаний з ним інтегральний показник - готов-

ність до управлінської діяльності. У цей перелік 

ввійшли умови як зовнішнього середовища, так і 

внутрішнього. 

Емпіричні дослідження вчених фіксують сер-

йозні зміни в шкалі життєвих орієнтацій особис-

тості керівника - значно зменшується сфера соціа-

льних цінностей і зростає значення індивідуалісти-

чних, гедоністичних та ін. Позитивним у цьому 

бачиться розвиток таких важливих якостей, що іг-

норувались раніше, як усвідомлення себе вільною, 

незалежною, самоцінною особистістю, яка спира-

ється на власні сили і можливості, прагне до само-

реалізації. В той же час не можна не бачити і нега-

тивні аспекти моральної невизначеності людей: у 

багатьох відступають на задній план або зникають 

зовсім такі цінності, як намагання бути корисним 

людям, знаходження змісту життя в суспільно зна-

чущій праці. 

Соціум, формуючи управлінську діяльність, 

обумовлює тип і спрямованість розвитку особис-

тості менеджера. Соціальне середовище, економі-

чні відносини можуть прискорювати чи затриму-

вати прояв і розвиток особистісних особливостей, 

але не можуть виключати їх наявності. Самовизна-

чення особистості менеджера в соціумі пов'язане з 

переструктуруванням мотиваційної сфери індивіда. 

Виникнення внутрішньої потреби у формуванні пе-

вної життєвої стратегії, стабілізація та ієрархізація 
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мотиваційної сфери є важливими суб’єктивними 

передумовами самовизначення особистості мене-

джера. 

Без менеджерів сьогодні не обійтися як на ви-

робництві, так і у невиробничій сфері і, особливо, 

бізнесу, що все більше поширюється в Україні. Ме-

неджер — такий важливий чинник будь-якої 

справи, як і засоби виробництва, кошти, матеріали, 

робітники тощо, а по великому рахунку — це на 

сьогодні основний чинник виробництва. Особливі-

стю такого чинника є його динамічність, інтуїція, 

тип мислення, сума знань, організаторський талант, 

вміння працювати з людьми. Чим професійніший 

рівень підготовки менеджера, тим більше підстав 

отримати ефективне виробництво, підприємниц-

тво. Таким чином, наявність досвідчених менедже-

рів стає вирішальним чинником у розвитку еконо-

міки.[5, c. 149-150]. 
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