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РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ 

ПІДВИЩЕННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЕСПАРЦЕТУ 

 

Бондарева О.Б. 

Гавриш С.Л. 

Вінюков О.О. 

Удовиченко С.М. 

Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, 

Україна 

 

Abstract 

Created complex-hybrid populations of sainfoin allow to obtain an additional 0.195 tons of seeds and 6.33 tons of green 

mass per hectare per year, they will increase the area under crops due to better adaptation to adverse environmental 

conditions. Developed environmentally friendly ways to increase seed and forage productivity should be used in the production 

process of the south-eastern regions of the steppe zone of Ukraine and in other areas with similar soil and climatic conditions. 

Анотація 

Створені складно-гібридні популяції еспарцету дають змогу додатково одержувати 0,195 т насіння 

та 6,33 т зеленої маси з одного гектару за рік, вони дозволять збільшувати площі посівів під цією куль-

турою за рахунок кращої пристосованості до несприятливих умов навколишнього середовища. Розроблені 

екологічно безпечні способи підвищення насіннєвої та кормової продуктивності слід використовувати у 

виробничому процесі південно-східних районів зони степу Україні та на інших територіях з аналогічними 

грунтово-кліматичними умовами. 

 

Keywords: sainfoin, complex-hybrid populations, environmentally friendly ways to increase seed and forage 

productivity. 

Ключові слова: еспарцет, складно-гібридні популяції, екологічно безпечні способи підвищення насін-

нєвої та кормової продуктивності. 

 

В умовах недостатнього зволоження і низької 

родючості ґрунтів еспарцет є найбільш перспекти-

вною культурою для здійснення докорінного поліп-

шення, відновлення та консервації деградованих зе-

мель, ефективного ведення польового кормовироб-

ництва [1, 2]. 

Для збереження та покращення господарсько-

цінних ознак цієї культури важливо безперервно 

вести селекцію, спрямовану на підвищення уро-

жайності та якості продукції, стійкості до посух, 

екстремальних температур повітря і ґрунту, збуд-

ників хвороб та шкідників. Ефективність цієї ро-

боти покращується за допомогою методу приско-

рення селекційного процесу шляхом застосування 

літніх посівів свіжозібраним насінням [3-5]. 

Біологічні особливості еспарцету обумовлю-

ють отримання насіння на другий рік життя. Метод 

прискорення одержання дефіцитного насіння еспа-

рцету базується на скороченні терміну репродукції 

насіння за застосування літньої сівби свіжозібра-

ним насінням [6]. Сівба обрушеним насінням змен-

шує на 30% потребу вологи, необхідної для його 

проростання [7]. Доведено, що при спільному вико-

ристанні регуляторів росту, мікродобрив та бакте-

ріальних препаратів для обробки насіння значно пі-

двищується енергія проростання, лабораторна і 

польова схожість [8]. В наших дослідженнях поста-

влена мета досягалась комплексним застосуванням 

інноваційних розробок [9-10]. . 

Польові досліди проводили за загальноприй-

нятими методиками [11-13]. 

Селекція нових сортів з закріпленим гетерози-

сом проводилась методами створення складно-гіб-

ридних популяцій, міжвидової гібридизації, з вико-

ристанням вільного необмеженого перезапилення в 

розсадниках полікросу з наступним масовим нега-

тивним, позитивним та груповим біотипічним до-

бором. Добір сімей та популяцій проводили за ком-

плексом основних господарсько-цінних ознак з 

урахуванням адаптивного потенціалу, визначеного 

інтенсивністю розвитку кореневої системи на поча-

ткових етапах органогенезу та розрахунком інтег-

рального коефіцієнту негативної дії несприятливих 

природних факторів. 
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Виробниче сортовипробування закладене 10 

серпня 2018 року в полі № 7 селекційної сівозміни 

ДП «ДГ «Забойщик» ДДСДС НААН» на площі 1,5 

га за схемою: 

1. Вихідна популяція (контроль) 

2. Складно-гібридна популяція 5/17 

3. Складно-гібридна популяція 6/17. 

Облікова площа кожної ділянки 0,50 га. 

Складно-гібридні популяції 5/17 та 6/17, далі 

Популяція 5/17 та Популяція 6/17, створені з вико-

ристанням насіння, відібраного в 2017 році з кра-

щих рослин вихідної популяції за інтенсивністю ро-

звитку кореневої системи на початкових етапах ор-

ганогенезу в несприятливих умовах літньої сівби. 

Для створення нових популяцій з високим адаптив-

ним потенціалом добирали рослини з об’ємом ко-

реневої системи через 2,5 місяця після сходів не 

менше 6,5 см³. 

Сіяли насінням, зібраним в поточному році з 

розсаднику вихідного матеріалу (РВМ) та розсад-

ників розмноження Популяцій 5/17 та 6/17 сівал-

кою СН-16 суцільнім рядовим способом шириною 

міжрядь 15 см на глибину 3-4 см. Облікова площа 

ділянки 0,50 га. Схожість обрушеного насіння скла-

дала 85 %, енергія проростання – 73 %. Норма ви-

сіву – 4,5 млн. схожих насінин на 1 га. Попередник 

– чорний пар. 

Інокуляцію обрушеного насіння еспарцету 

проводили бактеріальним препаратом фунгіцидної 

дії Аурілл в комплексі з біопрепаратами Ризобофіт 

і Фосфоентерін на фоні їх інкрустації препаратом 

Реаком-С-Соя. 

Під час досліджень проводили фенологічні 

спостереження, обліковували польову схожість, 

об’єм кореневої системи через 2,5 місяців після 

сходів, густоту стояння, висоту рослин та кількість 

пагонів на рослині перед припиненням осінньої ве-

гетації, визначали зимостійкість популяцій, поши-

реність грибкових хвороб, урожайність насіння та 

зеленої маси. 

В результаті спостережень встановлено, що 

найвища польова схожість була в посіві Популяції 

5/17 – 67,7 % (табл. 6). Це на 16,3 % більше, чим у 

вихідної популяції та на 8,1 % чим у Популяції 6/17. 

Це свідчить про те, що в розсаднику розмно-

ження Популяції 5/17, з якого відібране насіння для 

використання в виробничому сортовипробуванні 

рослини еспарцету мали високий адаптивний поте-

нціал, характеризувались інтенсивним розвитком 

та сформували насіння з високими посівними якос-

тями. 

Таблиця 1 

Польова схожість у виробничому сортовипробуванні 2019 року 

Варіанти Кількість висіяного насіння, 

шт./м² 

Кількість сходів, 

шт./м² 

Польова схо-

жість, % 

Відхилення, 

+/– 

Вихідна популяція (кон-

троль) 
592 304 51,4 – 

Популяція 5/17 592 401 67,7 + 16,3 

Популяція 6/17 592 352 59,5 + 8,1 

 

Результатами досліджень встановлено, що в посівах Популяцій 5/17 і 6/17 рослини характеризувались 

більш інтенсивним розвитком, внаслідок чого спостерігалось подовження міжфазних періодів на 1-3 дні 

(табл. 2).  

Таблиця 2 

Фенологічні спостереження у виробничому сортовипробуванні 

№ Варіанти Сівба 
Сходи Справжній листок 

Припинення вегетації 
початок повні І ІІ ІІІ 

1 Вихідна популяція (контроль) 

12.08.2018 

19.08 22.08 29.08 03.09 09.09 

12.11.2018 2 Популяція 5/17 19.08 22.08 29.08 04.09 11.09 

3 Популяція 6/17 19.08 22.08 29.08 03.09 10.09 

 

№ Варіанти Поновлення вегетації 
Бутонізація Цвітіння 

Дозрівання насіння 
початок повна початок повне 

1 Вихідна популяція (контроль) 

04.04.2019 

24.05 27.05 02.06 05.06 05.07 

2 Популяція 5/17 25.05 28.05 04.06 07.06 08.07 

3 Популяція 6/17 25.05 28.05 03.06 06.06 07.07 

 

Несприятливі кліматичні умови на початкових 

етапах розвитку рослин еспарцету в літніх посівах 

зазвичай мають наслідком зниження польової схо-

жості та велику кількість загиблих рослин протягом 

літньо-осінньої вегетації в перший рік життя. Під-

вищення адаптивного потенціалу популяцій за ра-

хунок залучення до їх складу рослин, які характе-

ризуються інтенсивним розвитком кореневої сис-

теми дозволяє знизити негативний вплив несприят-

ливих кліматичних факторів. Результати обліку гу-

стоти стояння рослин на початку та наприкінці ве-

гетації в перший рік життя показують, що в 

новостворених популяціях кількість загиблих рос-

лини в перший рік життя знизилась на 31,8-24,0 % 

(табл. 3) 
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Таблиця 3 

Загибель рослин еспарцету у виробничому сортовипробуванні 

Варіанти 
Кількість сходів, 

шт./м² 

Густота стояння рослин, шт./м² Кількість загиблих рослин, % 

І 

лист 

ІІ 

лист 

ІІІ 

лист 

наприкінці ве-

гетації 

І 

лист 

ІІ 

лист 

ІІІ 

лист 

наприкінці ве-

гетації 

Вихідна популяція 

(контроль) 
304 285 261 214 192 6,2 14,1 29,6 36,8 

Популяція 5/17 401 395 392 390 381 1,5 2,2 2,7 5,0 

Популяція 6/17 352 336 326 318 307 4,5 7,4 9,7 12,8 

 

Рослини в посівах цих популяцій мали в середньому 4-6 пагонів довжиною 9-10 см, що на 2-4 пагонів 

та 3-4 см відповідно більше, чим у рослин в посіві вихідної популяції (табл. 4).  

Таблиця 4 

Стан рослин еспарцету у виробничому сортовипробуванні 

Варіанти Кількість пагонів, шт. Довжина пагонів, см Візуальна оцінка, балів 

Вихідна популяція (контроль) 2 6 2 

Популяція 5/17 6 10 4 

Популяція 6/17 4 9 3 

 

Внаслідок несприятливих кліматичних факто-

рів першого року життя рослини еспарцету в посі-

вах вихідної популяції не встигли до зими утворити 

достатньо розвинуту вегетативну масу і кореневу 

систему. Тому після перезимівлі навесні наступ-

ного року спостерігалась суттєва зрідженість посі-

вів. Густота стояння рослин складала 160 шт./м², за-

гальна кількість загиблих рослин в період від схо-

дів до відновлення весняної вегетації визначена на 

рівні 53,5% (табл.5). 

Таблиця 5 

Стан перезимівлі посівів еспарцету у виробничому сортовипробуванні 

Варіанти 

Густота стояння рослин, шт./м² 
Кількість загиблих рослин 

взимку 

перед припиненням вегета-

ції 

після відновлення вегета-

ції 
% відхилення 

Вихідна популяція (ко-

нтроль) 
192 160 16,7 - 

Популяція 5/17 381 354 7,1 - 9,6 

Популяція 6/17 307 272 11,4 - 5,3 

 

Новостворені популяції відрізнялись кращою 

зимостійкістю. Кількість загиблих рослин взимку в 

посіві Популяції 5/17 була на 9,6 % менше у порів-

нянні з вихідною популяцією та складала 7,1 %. В 

посіві Популяції 6/17 загибель складала 11,4 %.  

Добрий стан посівів навесні обумовив кращу 

стійкість до збудників грибкових захворювань. За-

гальна поширеність хвороб на посіві Популяції 5/17 

на початку бутонізації склала 9 %, що на 10% нижче 

у порівнянні з вихідною популяцією і на 5 % менше 

у порівняння з Популяцією 6/17. (табл. 6).  

Таблиця 6 

Поширення хвороб в посівах еспарцету у виробничому сортовипробуванні 

Варіанти 

Ступінь поширення хвороб, % 
Загальна поширеність захво-

рювань 

аскохітозом іржою фузаріозом 
борошнистою ро-

сою 
% відхилення 

Вихідна популяція (конт-

роль) 
4 7 5 13 19 – 

Популяція 5/17 2 4 2 5 9 – 10 

Популяція 6/17 5 9 8 7 14 – 5 

 

Вихідна популяція мала недостатню стійкість 

до несприятливих факторів зимового періоду та 

розповсюдження збудників хвороб. Тому і інтенси-

вність розвитку хвороб на цих посівах була на рівні 

10-15 %, що на 5-10 % перевищувало показник на 

посівах інших популяцій з кращим адаптивним по-

тенціалом (табл. 7).  
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Таблиця 7 

Інтенсивність розвитку хвороб в посівах еспарцету у виробничому сортовипробуванні 

Варіанти 
Інтенсивність розвитку хвороб, % 

аскохітозом іржою фузаріозом борошнистою росою 

Вихідна популяція (контроль) 10 15 10 15 

Популяція 5/17 5 10 5 5 

Популяція 6/17 5 15 5 10 

 

Показники урожайності насіння та зеленої 

маси на другий рік життя підтвердили загальну те-

нденцію щодо інтенсивності розвитку рослин еспа-

рцету в новостворених популяціях. Популяція 5/17 

характеризувалась найвищою урожайністю насіння 

та зеленої маси - 0,86 т/га та 29,40 т/га відповідно, 

що перевищує ці показники на посівах вихідної по-

пуляції на 0,15 т/га та 4,84 т/га, Популяції 6/17 на 

0,09 т/га та 2,98 т/га (табл. 8). 

Таблиця 8 

Урожайність зеленої маси та насіння еспарцету у виробничому сортовипробуванні 

№ Варианти 
Урожайність зеленої маси, 

т/га 
Відхилення 

Урожайність насіння, 

т/га 

Відхи-

лення 

1 
Вихідна популяція (конт-

роль) 
21,58 - 0,62 - 

2 Популяція 5/17 29,40 +7,82 0,86 + 0,24 

3 Популяція 6/17 26,42 + 4,84 0,77 + 0,15 

НІР 05 1,62 0,074 

 

Використання нових популяцій, які будуть зареєстровані як сорти, дасть змогу додатково одержувати 

0,195 т насіння та 6,33 т зеленої маси з одного гектару за рік (табл. 9). 

Таблиця 9 

Економічна ефективність застосування у виробництві нового сорту на площі 1 га 

Показник 
Розрахунок 

насіння зелена маса 

Середня прибавка урожаю (0,24 т + 0,15 т) : 2 = 0,195 т (7,82 т + 4,84 т) : 2 = 6,33 т 

Сума від реалізації додатково 

вирощеної продукції 

0,195 т × 20000,00 грн/т = 3900,00 

грн. 
6,33 т × 300,00 грн/т = 1899,00 грн. 

Додаткові витрати на прид-

бання базового насіння сортів 

з високим адаптивним потен-

ціалом 

0,10 т/га (норма висіву) × [30000,00 

грн/т (ціна базового насіння) – 

20000,00 грн/т (ціна сертифікованого 

насіння)] = 1000,00 грн/га 

0,10 т/га (норма висіву) × [30000,00 

грн/т (ціна базового насіння) – 

20000,00 грн/т (ціна сертифікованого 

насіння)] = 1000,00 грн/га 

Чистий прибуток  
3900,00 грн. – 1000,00 грн. = 2900,00 

грн 

1899,00 грн. – 1000,00 грн. = 899,00 

грн 

Рентабельність 2900,00 грн. : 1000,00 грн. × 100 % = 

290 % 

899,00 грн. : 1000,00 грн. × 100 % = 

89,9 % 

 

Чистий прибуток з 1 га від впровадження но-

вого сорту при вирощуванні на насіння складатиме 

2900,00 грн., на зелений корм – 899,00 грн. При 

цьому рентабельність дорівнюватиме – 290% та 

89,9 % відповідно. 

Створені складно-гібридні популяції на від-

міну від інших дозволять збільшувати площі посі-

вів під цією культурою за рахунок кращої присто-

сованості до несприятливих умов навколишнього 

середовища. Розроблені екологічно безпечні спо-

соби підвищення насіннєвої та кормової продукти-

вності будуть запропоновані для використання в 

виробничому процесі в південно-східних районах 

зони степу Україні та на інших територіях з анало-

гічними грунтово-кліматичними умовами. 
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Abstract 

Four-year result of researches on the influence of size of mother roots of carrot and planting schemes set on 

a height, development and seed productivity at drip irrigation on the south of Ukraine are presented. The results 

of the research showed that the highest yields of mother roots of the Yaskrava variety (60,0 t/ha) were obtained 

when sowing in the first ten-days of June, applying the calculated dose of fertilizers and plant density of 1,0 million 

units/ha. It is established that the planting scheme has the greatest influence on the formation of the productivity 

of seed. When planting mother roots-stecklings with a chart of 70x15 cm, the yield of seeds was obtained by 16,9–

21,6% more than from large and medium-sized root crops with a chart of 70x25 cm. From data of cross-correla-

tion-regressive analysis dependence is certain and the mathematical model of the productivity of seed is built 

depending on the diameter of roots and chart of planting. The quality of seed substantially did not change from 

the chart of planting and size of roots. With a planting of 70x30 cm, the germination energy and seed germination 

were 1,0–2,0% more than with 70x15 cm. The use of stecklings gives an opportunity to get seed with the same high 

quality of seed, as well as from standard mother roots. 

Анотація 

Чотирирічними дослідженнями встановлено значний вплив умов вирощування маточних коренепло-

дів, їх розміру та схеми висаджування на насіннєву продуктивність та якість насіння моркви столової за 

умов краплинного зрошення на півдні України. Визначено, що найбільшу врожайність маточників сорту 

Яскрава (60,0 т/га) отримано за сівби у першій декаді червня, внесення розрахункової дози добрив і гус-

тоті рослин 1,0 млн шт./га. Доведено, що на формування врожайності насіння найбільший вплив чинить 

схема висаджування маточників. За висаджування маточників-штеклінгів за схеми 70х15 см отримано 

врожайність насіння на 16,9–21,6% більшу, ніж від крупних і середніх коренеплодів за схеми 70х25 см. За 

даними кореляційно-регресійного аналізу визначено математичну модель урожайності насіння залежно 

від діаметру коренеплоду і схеми висаджування маточників. На посівні якості насіння схеми висаджу-

вання і розмір маточних коренеплодів істотно не впливають. За схеми висаджування 70х30 см енергія 

проростання і схожість насіння були на 1,0 і 2,0% більше, ніж за максимального загущення. Викорис-

тання маточників-штеклінгів дає можливість отримати насіння з такими ж високими посівними якос-

тями, як і від стандартних маточників. 
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Для високоефективного овочівництва перше 

чергове значення має використання високоякісного 

насіннєвого матеріалу [1]. Основною метою насін-

ництва є розмноження та впровадження у виробни-

цтво нових, високопродуктивних сортів і гібридів 

овочевих культур. [2]. Ринок насіння дуже динамі-

чний і характеризується гострою конкурентною бо-

ротьбою між закордонними фірмами та вітчизня-

ними виробниками насіння овочевих рослин. [3]. 

Тому розроблення і впровадження сучасних техно-

логій вирощування насіння вітчизняних сортів мо-

ркви є актуальними. 

Морква столова – цінна коренеплідна овочева 

рослина, що має багатофункціональне викорис-

тання. Площі, що займає ця культура в світі збіль-

шуються з кожним роком [4]. Технологія вирощу-

вання насіння складається з трьох етапів: вирощу-

вання маточних коренеплодів, зберігання 

маточного матеріалу і вирощування насіннєвих ро-

слин [5]. Для отримання маточного матеріалу коре-

неплідних рослин використовують літні строки сі-

вби [6]. Маточники, що вирощені за оптимальних 

строків сівби не тільки краще зберігаються, а й за-

безпечують на 25–30% більшу врожайність насіння 

[7]. Урожайність і якість коренеплодів значною мі-

рою залежать від вибору густоти рослин. Залежно 

від умов вирощування густота коливається від 

400 тис. шт./га до 1,0 млн шт./га [6,8]. Умови виро-

щування мають значний вплив на продуктивність 

насіннєвих рослин. Так, розмір маточного коренеп-

лоду впливає на ріст, розвиток рослин, насіннєву 

продуктивність, якість насіння. Більші за розміром 

коренеплоди (маточники) утворюють більш розга-

лужені насіннєві кущі. За використання маточни-

ків-штеклінгів і внесення мінеральних добрив фор-

мується більша кількість та діаметр суцвіть, збіль-

шується урожайність одного суцвіття та всієї 

рослини [9]. Дослідження вчених Інституту овочів-

ництва і баштанництва вказують на те, що маточні 

коренеплоди-штеклінги фракції (51–110 мм) здатні 

формувати вищий рівень урожайності насіння порі-

вняно з маточниками стандартних розмірів (111-

150 мм). За густоти насінників 70 тис. шт./га одер-

жано 1,3 т/га та 1,1 т/га насіння відповідно. За мак-

симального загущення насіннєвих рослин (280 тис. 

шт./га) урожайність насіння досягала 1,7 т/га та 

1,5 т/га відповідно. Кореляційний аналіз підтвер-

див, що врожайність насіння моркви сильно прямо-

функціонально залежить від густоти рослин 

(r=0,95) [7]. У разі зменшення площі живлення на-

сіннєвих рослин моркви змінюється архітектоніка 

насіннєвого куща. Як наслідок, урожайність з од-

нієї рослини зменшується але збільшується з оди-

ниці площі. За загущення дрібних маточників-ште-

клінгів (діаметр 1,5–2,0 см) можна отримати високі 

врожаї насіння без погіршення його якості [10]. 

Мета досліджень. Удосконалення основних 

елементів технології вирощування маточників і на-

сіннєвих рослин моркви столової за краплинного 

зрошення в умовах півдня України. 

Методи та матеріали досліджень. Дослі-

дження проводили на дослідному полі Інституту 

зрошуваного землеробства НААН у 2016–2019 рр. 

Ґрунт дослідної ділянки темно-каштановий слабо 

солонцюватий середньосуглинковий. Дослідження 

проводили шляхом закладення трифакторного 

польового досліду за схемою: фактор А – строк сі-

вби: 1) перша декада червня, 2) друга декада чер-

вня; фактор В – доза внесення добрив 1) без добрив 

(контроль), 2) рекомендована N90Р90К60,3) розраху-

нкова N155Р19К96. Фактор С – густота стояння рос-

лин 1) 0,6; 0,8; 1,0 млн шт./га.  

Дослід з насіннєвими рослинами закладали за 

схеми: фактор А – діаметр коренеплоду: 1) 15-

20 мм, 2) 21-30 мм, 3) 31-40 мм; фактор В – схема 

садіння маточників: 1) 70х15 см, 2) 70х20 см, 3) 

70х25 см 70х30 см. Повторність дослідів чотирира-

зова, загальна площа ділянки – 14 м2, облікова – 

10 м2. У досліді використовується сорт моркви сто-

лової ‘Яскрава’. 

Результати досліджень. Дослідженнями вста-

новлено, що строки сівби мають значний вплив на 

врожайність маточних коренеплодів моркви. У се-

редньому за 2016–2018 рр. урожайність маточників 

за першого строку сівби становила 40,2–60,0 т/га, за 

другого строку – 36,7–56,6 т/га (табл. 1).  

Таблиця 1 

Урожайність маточних коренеплодів залежно від строків сівби, доз добрив та густоти рослин, 

2016–2018 рр. 

№п/п 
Строк сівби 

(фактор А) 

Внесення добрив 

(фактор В) 

Густота рослин, млн. 

шт./га (фактор С) 

Урожайність маточних коренеплодів за 

роками досліджень, т/га 

2016 2017 2018 2016-2018 

1 

Перша декада 

червня 

без добрив (конт-

роль) 

0,6 (к)* 52,4 31,7 36,5 40,2 

2 0,8 68,9 36,6 44,2 49,9 

3 1,0 66,6 39,1 47,6 51,1 

4 
Рекомендована 

N90Р60К60 

0,6 63,2 37,4 42,6 47,7 

5 0,8 66,4 38,3 51,4 52,0 

6 1,0 72,7 42,0 58,1 57,6 

7 
розрахункова 

N145Р60К90 

0,6 66,4 39,8 45,0 50,4 

8 0,8 71,8 41,1 55,1 56,0 

9 1,0 76,0 44,3 59,8 60,0 
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Друга декада 

червня 

без добрив 

0,6 49,4 27,2 33,6 36,7 

11 0,8 58,2 33,7 39,4 43,8 

12 1,0 63,2 35,3 44,8 47,8 

13 
Рекомендована 

N90Р60К60 

0,6 57,7 31,2 39,4 42,8 

14 0,8 64,9 38,2 48,7 50,6 

15 1,0 67,9 37,9 54,6 53,5 

16 
розрахункова 

N145Р60К80 

0,6 59,4 33,8 42,3 45,2 

17 0,8 68,8 38,7 52,2 53,2 

18 1,0 71,4 42,0 56,5 56,6 

НІР05 часткових відмінностей за фактором А 13,4 1,9 5,5  

НІР05 часткових відмінностей за фактором В 13,2 2,4 2,9  

НІР05 часткових відмінностей за фактором С 8,5 3,3 2,8  

НІР05 головних ефектів за фактором А 4,5 0,6 1,8  

НІР05 головних ефектів за фактором В 5,4 1,0 1,2  

НІР05 головних ефектів за фактором С 3,5 0,7 1,2  

*Примітка: Перший варіант контрольний. 

 

За сівби у першій декаді червня отримано 

51,7 т/га маточних коренеплодів, що на 3,9 т/га 

(8,2%) більше, ніж за другого строку сівби. Вне-

сення рекомендованої дози добрив N90Р90К60 збіль-

шує врожайність на 5,8 т/га (12,9%), за розрахунко-

вої дози – на 8,7 т/га (19,4%) порівняно з контролем 

(без добрив). За густоти рослин 0,8 млн шт./га вро-

жайність коренеплодів збільшується на 7,1 т/га 

(16,2%), за густоти 1,0 млн шт./га – на 10,6 т/га 

(24,2%) порівняно з найменшою густотою. Найбі-

льшу врожайність маточників 60,0 т/га отримано за 

сівби у першій декаді червня, з внесенням розраху-

нкової дози добрив і густоті рослин 1,0 млн шт./га. 

Надбавка над контролем складає 19,8 т/га (49,2%). 

Між загальною врожайністю і масою коренеп-

лоду встановлено прямо пропорційну корелятивна 

залежність: коефіцієнт кореляції становив r=0,93–

0,97, коефіцієнт регресії R=0,86–0,94 залежно від 

густоти стояння рослин. 

Після осіннього добору маточники сортували 

на фракції за розміром. У виробничих умовах збе-

рігають маточні коренеплоди моркви у стаціонар-

них та тимчасових сховищах. На півдні України – в 

траншеях глибиною 0,4 м, висотою 0,7 м, довжи-

ною до 10 м. В стаціонарних сховищах насипом із 

шаруванням піском, в ящиках, у контейнерах без та 

з поліетиленовими вкладишами [11]. Для переходу 

зачатків бруньок у генеративну фазу потрібен 

вплив низьких позитивних температур протягом ві-

дповідного періоду, тривалість якого визначається 

біологічними особливостями сорту, віком рослин, 

температурою зберігання [12]. Оптимальна темпе-

ратура для проходження стадійних змін маточників 

моркви складає 1-3 °С, вологість повітря 90–95 % 

[11]. Наші дослідження показали, що в умовах ста-

ціонарного овочесховища у поліетиленових мішках 

з перфорацією збереглося 91,0 % коренеплодів, що 

на 7,9 % більше, ніж у бурті з піском. Порівнюючи 

різні фракції слід зазначити, що краще збереглися 

коренеплоди середнього розміру – 89,9 %. В той 

час, як у варіантах з дрібними і крупними маточни-

ками спостерігається зниження кількості здорових 

коренеплодів відповідно до 83,0 і 84,5 %. 

За висадкового способу вирощування насіння 

висаджують маточники рано навесні, як тільки 

з’явиться можливість обробітку ґрунту, в найкоро-

тші строки, не допускаючи їх в’янення. Запізнення 

із висаджуванням зменшує врожайність насіння 

[13]. В умовах Узбекистану врожайність насіння за 

висаджування маточників 5 квітня становила 

0,6 т/га, за більш пізнього строку (20 квітня) – 

0,22 т/га [14]. На півдні України оптимальним стро-

ком висаджування маточників моркви є перша-

друга декади березня [11]. На дослідному полі ма-

точні коренеплоди були висаджені у 2017 р. 22 бе-

резня, у 2018 р. – 27 березня, у 2019 р. – 6 березня. 

Масове відростання маточників (формування розе-

тки листків) спостерігалося у першій декаді квітня, 

стеблування насінників – у другій декаді травня, 

цвітіння центрального квітконосного пагона – у пе-

ршій декаді червня, цвітіння пагонів другого по-

рядку – у другій декаді червня, технічна стиглість 

насіння – у першій декаді серпня. Процес цвітіння 

триває від початку цвітіння головного суцвіття і ко-

жен наступний порядок суцвіть зацвітає тільки пі-

сля того, як відцвітає попередній. Цвітіння, заплід-

нення та формування насіння в межах одного суц-

віття також відбувається неодночасно. Першими 

розпускаються квітки, що знаходяться по зовніш-

ньому краю зонтика, наступними – ближче до цен-

тру, і останніми цвітуть квітки в центрі суцвіття. 

Формування насіння, після запліднення яйцеклі-

тини, настає через 60–65 діб [13]. 

Аналіз даних урожайності насіння у нашому 

досліді показав, що розмір коренеплодів та схеми 

висаджування мають істотний вплив на насіннєву 

продуктивність рослин. Урожайність насіння мор-

кви столової у середньому за роки досліджень за 

висаджування дрібних маточників складала 0,64–

0,94 т/га, середніх – 0,71–1,05 т/га, крупних – 0,77–

1,14 т/га (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Урожайність насіння моркви столової залежно від діаметру коренеплоду і схеми висаджування маточни-

ків, 2017–2019 рр. 
В

ар
іа

н
т 

Діаметр маточного коренеп-

лоду, мм 

Схема висаджування маточни-

ків, см 

Урожайність насіння за роками дослі-

джень, т/га 

2017 2018 2019 2017-2019 

1 

15–20 (штеклінгі) 

70 х 15 1,37 0,51 0,81 0,90 
2 70 х 20 1,21 0,40 0,75 0,79 
3 70 х 25 1,04 0,38 0,66 0,69 
4 70 х 30 0,91 0,36 0,52 0,60 
5 

21–30 

70 х 15 1,50 0,60 0,88 0,99 
6 70 х 20 1,38 0,50 0,83 0,90 

7 70 х 25(к)* 1,11 0,46 0,65 0,74 
8 70 х 30 0,99 0,43 0,59 0,67 
9 

31–40 

70 х 15 1,56 0,71 0,94 1,07 
10 70 х 20 1,38 0,60 0,8 0,93 
11 70 х 25 1,15 0,49 0,68 0,77 
12 70 х 30 1,09 0,44 0,65 0,73 

НІР05 часткових відмінностей за фактором А 0,24 0,14 0,19  
НІР05 часткових відмінностей за фактором В 0,18 0,12 0,15  
НІР05 головних ефекті за фактором А 0,14 0,07 0,12  
НІР05 головних ефектів за фактором В 0,09 0,06 0,07  
*Примітка: Сьомий варіант контрольний. 

 

У 2017 та 2019 роках склалися більш сприят-

ливі погодні умови для росту і розвитку насіннєвих 

рослин моркви, ніж у 2018 році. Невисока темпера-

тура повітря квітня та травня і достатні запаси во-

логи в ґрунті сприяли формуванню крупних насін-

нєвих кущів. Так, за ствердженням багатьох вчених 

низькі позитивні температури повітря (8…15°С) є 

сприятливими для росту і розвитку кореневої сис-

теми. Тому тривалий період із низькою позитивною 

температурою після висаджування маточних коре-

неплодів сприяє кращому вкоріненню рослин, шви-

дкому відростанню, росту і розвитку насінників, 

підвищенню насіннєвої продуктивності [12]. За 

умов швидкого підвищення температури повітря і 

ґрунту більш інтенсивно розвивається надземна ча-

стина за рахунок запасів поживних речовин у коре-

неплоді, і випереджає розвиток кореневої системи. 

Внаслідок цього спостерігається пригнічення росту 

і розвитку насінників та їх випадання (загибель) 

[13]. У 2018 р. несприятливі погодні умови (похо-

лодання 4,5°С морозу 19 березня) затримали поча-

ток весняних робіт і висаджування маточних коре-

неплодів моркви. Середньодобова температура по-

вітря квітня була вище норми на 4,1°С. Вподовж 

весняних місяців не було ефективних опадів. У ці-

лому 2018 р. був досить критичним для росту і роз-

витку насіннєвих рослин моркви. Поливи на діля-

нці вирощування насіннєвих рослин розпочали у 

2017 р. 6 червня, у 2018 р. – 5 травня, у 2019 р – 10 

червня. Загалом за вегетацію проведено від 110,9 до 

14 поливів (норма полива 100–200 м3/га). Норма 

зрошення за вегетацію насіннєвих рослин у 2017 р. 

становила 1950 м3/га, сумарне водоспоживання – 

3586 м3/га, у 2018 р. відповідно 2680 і 3785 м3/га, у 

2019 р. відповідно 2350 і 3440 м3/га. 

Дослідження Noor, A. et al. (2020) свідчать, що 

схема висаджування маточників істотно впливає на 

формування суцвіть другого та третього порядків, 

урожайність та якість насіння. Збільшення кілько-

сті суцвіть другого порядку на 29,4% відзначене за 

схеми 75х30 см але урожайність з ділянки збільшу-

валась на 28,3 та 16,55% відповідно за схем 

75х15 см та 75х22 см [16]. Статистичний аналіз да-

них нашого досліду показав, що у середньому за 

роки досліджень за висаджування маточників-ште-

клінгів врожайність насіння збільшується на 

0,08 т/га (9,8%), крупної фракції – на 0,25 т/га 

(30,5%) порівняно з коренеплодами середнього ро-

зміру. На дослідних ділянках, де рослини розміщу-

вались за схеми 70х15 см врожайність насіння ста-

новила 0,99 т/га, за 70х20 см – 0,87 т/га, за 70х25 см 

– 0,73 т/га, за 70х30 см – 0,67 т/га. Загущення насін-

нєвих рослин у рядку з 30 до 15 см сприяє збіль-

шенню врожайності на 0,32 т/га (47,8)%. 

Слід зазначити, що у насінництві моркви най-

частіше використовують маточники середнього ро-

зміру з висаджуванням за схеми 70х20-25 см. Наші 

дослідження показали, що висаджування маточни-

ків-штеклінгів за схеми 70х15 см (варіант 1) забез-

печує врожайність насіння 0,90 т/га, в той час, як на 

ділянках з маточниками середнього розміру за схем 

70х20 см і 70х25 см – відповідно 0,90 і 0,74 т/га (ва-

ріанти 6, 7). За використання маточників-штеклін-

гів за схеми 70х15 см урожайність насіння була на 

16,9 і 21,6% більше, ніж у крупних і середніх коре-

неплодів, висаджених за схеми 70х25 см. 

Проведений нами кореляційно-регресійний 

аналіз експериментальних даних показав, що прос-

тежується взаємозв’язок між урожайністю насіння 

і факторами, що впливали на формування продук-

тивності рослин. Залежність урожайності насіння 

від діаметру коренеплоду і схеми висаджування ма-

точників виражається рівнянням регресії: 

Y=0,023x1+0,094х2+0,58, де Y – урожайність на-

сіння, т/га; x1 – діаметр коренеплоду, мм; х2 – схема 

висадки (відстань між рослинами в рядку), см. 
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На посівні якості насіння схеми висаджування 

і розмір маточного коренеплоду істотно не вплива-

ють. У середньому за 2017–2019 рр. насіннєві рос-

лини з маточників діаметром 15–20 мм сформували 

насіння масою 1 000 шт. 0,98–1,03 г, за 21–30 мм – 

1,00–1,06 г, за 31–40 мм – 1,02–1,07 г. За висаджу-

вання крупних маточників діаметром 31–40 мм 

маса 1 000 шт. насіння збільшується на 0,06 г порі-

вняно з маточниками-штеклінгами (0,99 г). За виса-

джування крупних маточників схожість насіння 

становила 84%, у дрібних – 80%. За висаджування 

крупних маточників енергія проростання і схожість 

насіння були на 1,0–2,0% більше, ніж у дрібних ма-

точників. За схеми висаджування 70х30 см енергія 

проростання і схожість насіння були на 1,0–3,0% бі-

льше, ніж за 70х15 см. Таким чином, використання 

маточників-штеклінгів за схеми 70х15 см дає мож-

ливість отримати насіння з такими ж високими по-

сівними якостями, як і від стандартних маточних 

коренеплодів. Насіння, отримане у досліді, відпові-

дає вимогам Державного стандарту України ДСТУ 

7160:2010 щодо сертифікованого насіння моркви 

столової першої репродукції. 

Висновки. Для отримання маточних коренеп-

лодів моркви столової строк посіву у першій декаді 

червня сприяє збільшенню врожайності на 8,2%. 

Внесення розрахункової дози добрив підвищує вро-

жайність на 19,4% порівняно з контролем (без доб-

рив). За збільшення густоти рослин до 1,0 млн 

шт./га врожайність коренеплодів збільшується на 

24,2%. Найбільший вплив на формування врожай-

ності насіння чинить схема висаджування маточни-

ків. Загущення насіннєвих рослин у рядку з 30 до 

15 см істотно збільшує врожайність насіння. За ви-

саджування маточників-штеклінгів за схеми 

70х15 см отримано насіння 0,90 т/га, що на 16,9–

21,6% більше, ніж від крупних і середніх коренеп-

лодів за схеми 70х25 см. Посівні властивості на-

сіння не залежали від схеми висадки та розміру ма-

точних коренеплодів. 
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Abstract 

The article, based on research and own field materials, considers the functional purpose of Ukrainian folk 

women's jewelry, which occupied a prominent place in the traditional Ukrainian costume and were important 

components of traditional rites. Attention is emphasized bnon their role and application in the family and calendar 

rituals of Ukrainians, on the sacred function associated with folk ideas and beliefs.  

Анотація 

У статті на основі дослідницьких та власному польовому матеріалах розглянуто функціональне при-

значення українських народних жіночих прикрас, які займали чільне місце в традиційному українському 

костюмі та виступали вагомими компонентами традиційних обрядів. Акцентується увага на їх ролі та 

застосуванні у сімейній, календарній обрядовості українців, на сакральній функції пов’язаній з народними 

уявленнями та віруваннями. 
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Українські народні жіночі прикраси, як допов-

нювачі до цільного комплексу одягового строю, 

поєднували у собі ряд функцій: естетичну, захисну, 

обрядову, знакову, оберегову, лікувальну, регіо-

нальну та національну. Прикраси були не тільки 

ознакою статусу й свідченням добробуту жінки, а й 

потужними оберегами, здатними захищати свою 

господарку від зовнішніх негативів, вроків. За-

стосування прикрас у ряді весільних, родильних, 

похоронних обрядів та в календарній обрядовості 

зафіксовано в різних дослідницьких матеріалах та 

розвідках. У цьому контексті варто відзначити 

праці В. П. Милорадовича (1846-1911) в яких фоль-

клорист, етнограф ретельно описав побут, світо-

гляд, уявлення українського селянина ХІХ ст., де 

фрагментарно приділив увагу ролі прикрас в обря-

дах та звичаях. У публікаціях дослідників, зокрема 

Ф.Вовка, С.Таранушенка, І.Спаського, подаються 

часткові аспекти цього питання, звертається увага 

на деякі елементи жіночих прикрас в обрядах ро-

динного циклу. Обстеження речового матеріалу, за 

всіма його функціональними призначеннями, та-

кож дають можливість осягнути таїну народного 

світосприймання й світогляду, пізнати закони 

народної моралі, побачити народне розуміння 

раціональності й краси.  

Магічними властивостями наділявся цілий ряд 

елементів строю, починаючи від сорочки та закін-

чуючи прикрасами на дівчині, жінці. Домінуючі 

функції прикрас, а саме оберегова, захисна, висту-

пали на перший план, особливо ці функції проявля-

лись у найбільш важливіших обрядодіях, зокрема у 

весільній обрядовості, хоч естетична функція зали-

шалася поряд. Крім того, прикраси були ознакою 

заможності, статусу та віку. Так, на Гуцульщині по-

бутував різновид прикрас для старих жінок під 

назвою «бабські коралі», що його виготовляли з де-

рева [1]. Носити намисто старим жінкам забороня-

лося: «Деякі носять і до сорока: як якій добре жить, 

то довше носить намисто», але одягати його ще в 

зрілішому віці не допускалося: «Отака стара, а при-

бирається» [2].  

За народними віруваннями магічними власти-

востями наділялися шийні прикраси: «добре» кора-

лове, бурштинове намиста здатні оберігати жінку 

від різних негативів, а також їх використання і в 

лікувальній магії. Так, намисто, вінок на дівчині ви-

конували перш за все оберегову функцію, утворю-

ючи коло на грудях, довкола голови, захищаючи 

найбільш відкриті частини її тіла від злих духів, по-

ганого ока.  

Колір у прикрасах теж мав значення. Так, чер-

воний колір був знаком вогню, символом очищення 

і носієм світлої сили. Червоне намисто – знак діво-

чої честі, захисна сила. Завдяки кольору коралове 

намисто наділялось магічним, обереговим значен-

ням, власне чому воно і набуло найбільшої попу-

лярності серед іншого намиста. У народі часто ко-

ралові намистинки порівнювали із ягідками черво-

ної калини, шипшини. Дуже часто в 
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народнопоетичній символіці калина виступала сим-

волом кохання, дівування, заміжжя. Подібним сим-

волом виступало і коралове намисто, яке хотіла б 

мати кожна дівчина та молода жінка.  

Особливо цінним вважалось також і намисто з 

бурштину. Бурштинове намисто користувалось 

дуже великою популярністю серед жіноцтва, 

оскільки мало не лише природну красу, а й обере-

гову знаковість. Це був камінь, який оберігав від 

«поганого ока», злого наговору. Його одягали не 

тільки для збереження красивого та здорового ко-

льору обличчя, а також для лікування різних 

недугів. Саме його найбільше використовували в 

лікуванні: «боліла голова, дак лікар порадив носити 

янтарне намисто» [3]. Після тривалого носіння таке 

бурштинове намисто замотували в полотняну 

ганчірку та закопували у землю на деякий час. 

Жінки вірили, що таким чином намисто очи-

щається, тобто віддає весь негатив землі, який 

увібрало від своєї власниці [4]. 

До нашийних прикрас українок, окрім згада-

них, входили також перли, гранати, смальта, нами-

ста з іншого цінного каміння, які також мали за-

хисну силу. Окрім намиста, особливою силою 

наділялись дукачі, які виступали мало не охо-

ронцями роду. Про обдарування породіллі дукачем 

згадують у своїх працях І.Спаський та Ф.Вовк. 

Мова іде про обдарування матері лише з нагоди 

народження первістка. Цей звичай на Переяслав-

щині (колишня Полтавська губернія) носив досить 

цікавий характер – дукач (в переважній більшості 

це був дешевий мідний личман чи будь-яка 

пам’ятна медаль, іконка – дукач) дарували дитині 

на «зубок» замість монети. Надалі дукач перетво-

рився майже на родовий талісман: його зберігали за 

іконою на покуті (якщо обдарованим був хлопчик) 

і носили не знімаючи (якщо це була дівчинка). Ре-

сподентка Дідусь Н. стверджувала, що їх батько за-

губив такого личмана – і рід вимер (вона та сестра 

були бездітними) [5]. Дукач, як знак оберегу, да-

рували новонародженій дитині, дівчині, яка досягла 

повноліття, молодому подружжю не випадково з 

релігійним (іноді) обрядовим сюжетом. Серед них 

переважають жіночі зображення. Це «цариця», Па-

раскева-Пятниця, Марія-Терезія. До них примика-

ють дукачі з зображенням Божої Матері з немов-

лям, дукачі з Ахтирською Богоматір’ю. За цим всім 

стояла не потреба продемонструвати прихильність 

до влади чи свої християнські чесноти. Це бажання 

заручитися заступництвом і охороною великого 

жіночого початку, Великої Богині, або Праматері. 

Великою популярністю користувались дукачі із 

зображенням святої Параскеви. Образ Параскеви 

П’ятниці завжди мав у православного народу особ-

ливу любов і шанування. З її ім’ям поєднується без-

ліч побожних звичаїв і обрядів. Свята мучениця Па-

раскева. наречена П’ятниця, жила в ІІІ столітті в 

Іконії (Мала Азія) в багатій і благочестивій родині. 

Батьки дали їй ім’я на честь п’ятниці, яку шанували 

як день страждань Господніх. Ще в юності Парас-

кева вирішила присвятити себе Богу і дала обіт-

ницю безшлюбності. Після смерті батьків вона вела 

тихе християнське життя, повне чеснот, опікую-

чись убогими, звертаючи язичників у християн-

ство, за що і зазнала страшних знущань від пере-

слідувачів християн. Після жорстоких тортур їй 

відсікли голову. Культ Параскеви П’ятниці був 

дуже поширений в Україні. Християни звертались 

до неї як до цілительки у найтяжчих душевних і 

тілесних хворобах, а також як до покровительки 

сімейного благополуччя. Найбільший вплив на ро-

звиток цього культу справив широко відомий у 

народі апокрифічний текст «Оповідь про 12 П’ят-

ниць». В цьому тексті увесь християнський са-

кральний рік розподілено на 12 П’ятниць, які слід 

було особливо відмічати і вшановувати. За це тим 

віруючим, хто виконує п’ятничі приписи, обіцявся 

усілякий захист від хвороб, різних видів наглої 

смерті, негативних природних явищ, і найбільша 

винагорода – потрапляння душі «на небо» [6].У 

народі свята отримала подвійне ім’я Параскеви-

П’ятниці. Образ святої набув якості оберега в 

українській народній культурі. Роль Параскеви як 

божества плодючості зупинявся на віруваннях, в 

яких вона виступає покровителькою шлюбів, до 

якої зверталися дівчата, вимолюючи собі суджених. 

Таким чином, дукачі-образки із зображенням святої 

незаперечно виконували весільну функцію. Дукачі 

із зображенням Богоматері типу Одигітрія, так як і 

дукачі з Параскевою-П’ятницею, відносяться до ду-

качів-образків, що виливались в кустарних ювелір-

них майстернях, та мали широке розповсюдження. 

Народний образ Богородиці зберігав елемент са-

кральності, надприродної сутності, що виявився у 

вмінні зцілювати, творити чудеса. Здавна образ Бо-

гоматері був дуже шанованим серед українців. Бо-

городиця – Матір не лише Христа, а й усіх вірую-

чих. Мати, яка віддає свою єдину дитину на смерть 

за гріхи людей, за давньою християнською тра-

дицією була заступницею, покровителькою народу. 

Вона завжди була помічницею породіллям, закоха-

ним, цілителькою хворих, захисницею знедолених. 

Передовсім Богородиця в народній культурі є 

опікункою для всіх тих, хто до неї звертався. Об-

рази Богоматері й Матері-землі («земля – свята 

мати») зв’язані тісним спорідненням: їм були вла-

стиві загальні начала – святість і материнство. Ду-

качам з Параскевою віддавали перевагу дівчата, а 

носіння дукачів з Богородицею був дуже пошире-

ний серед заміжніх жінок [7]. Можна зазначити, що 

у переважній більшості зображення на медальйо-

нах дукачів мали значення оберегів родинного і 

особистого життя сільської дівчини або жінки. Від-

чуття потреби в цьому прийшло до них з глибини 

віків, з етнічних світосприйняття та пам’яті.  

Банти дукачів теж мали елементи зображень, 

що несли охоронне навантаження. Їхня символіка 

була спрямована на закликання щасливої жіночої 

долі. 

За народними віруваннями, майже кожна скла-

дова частина строю наділялась магічною силою. 

Особливо це стосувалось частин і деталей весіль-

ного строю. Кожне намисто мало свій порядок одя-

гання при важливих урочистостях. Спочатку одя-

гали коралове намисто, якщо мали не один пониз, 
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то одягали від меншого до більшого. Низка бур-

штинового намиста повинна була обрамляти ко-

рали – замикати коло. Вже поверх намиста одягали 

ланцюжок («цепку») з хрестиком та дукачі. Вінок 

ніколи не виконував захисної чи практичної 

функції. Він єдиний головний убір, який із давніх-

давен виконував апотропейне, себто оберегове зна-

чення. Після весілля вінок, квітку, крайку та інші 

елементи весільного строю ховали, а потім застосо-

вували для лікування дітей [8].  

В описах весільного ритуалу жіночі прикраси 

займали чільне місце, зокрема етап їх одягання та 

знімання: «на молоду одягали все намисто яке 

було» [9]. У першу шлюбну ніч з молодої знімали 

не тільки одяг, але й прикраси: «В першу шлюбну 

ніч молода знімала сережки із вух. Також, в цю ніч, 

скриня молодої повинна була стояти відкритою 

протягом всієї ночі. Молода не повинна була 

надівати ніякого намиста від самого вінця – до об-

рядового накладання очіпка, в іншому випадку «чо-

ловік буде ревнивий і вона надіває (намисто) на 

сльози – буде плакати» [10]. «Усі прикраси: квіти, 

ленти, < ⋯ > намисто…, роздягають до голого» 

[11]. 

У родильній обрядовості передбачалась ціла 

мережа заборон. Завагітнівши жінка повинна була 

зняти з шиї намисто (ця дія допомагала легким по-

логам). Дозволялось носити тільки натільний 

хрестик або іконку на чорному шнурку. Вагітна 

жінка не носила яскравого намиста перед пологами 

і тривалий час опісля. Якщо майбутня мама «по 

невъжеству – ли, или по упрямству» продовжувала 

носили намисто, то «пуповина у немовляти обмо-

тається навколо шиї». Крім того, якщо намисто у 

матері червоного кольору, то, крім вказаної біди, 

дитя буде виростати «въ пороку и стыду». Якщо 

намисто, ще й чорного кольору «буде заходиця» під 

час плачу та страждати на дитячі напади. Коли 

вперше після родів купали немовля, то у водичку до 

купелі клали весільні обручки, щоб дитинка не 

хворіла на «жовтяницю» [12].  

У поховальному обряді «умершимъ, как 

парню, такъ и дъвушкъ, на палецъ надъваютъ ко-

лечко и, уже не восковое, а непремънно металличе-

ское…» [13]. Воскові обручки надівали сімейним. 

На Волині, зокрема в Староконстантинопільському 

уїзді, на похороні молодій незаміжній дівчині на го-

лову одівали вінок із живих або паперових квітів, 

бинди. Волосся розплітали, як нареченій, а на па-

лець надівали мідне кілечко. Парубку до шапки 

пришивали віночок із барвінку і квітів, стрічку. На 

палець надівали перстень. До речі перстень 

надівали кожному покійнику. У кого ж не збе-

реглась вінчальна обручка, для тих робили його із 

воску [14]. Не ховали померлу дівчину в срібних се-

режках, «бо нічого срібного не можна класти в 

труну». З померлої також знімали намисто та сріб-

ний хрестик [15]. Мідні сережки без камінців 

надівали в траур по батьку або матері. До певного 

часу не одягали і червоне намисто.  

Тлумачення сновидінь у поховальній обрядо-

вості теж мало свої аспекти: «коли насниться мо-

лодій жінці, що вона загубила сережку то вірили в 

те, що такий сон сповіщав про смерть її чоловіка» 

[16].  

Інтегративну функцію прикрас відзначено й у 

традиційній календарній обрядовості: не було 

прийнято одягати на перші дні Різдва, Великодня і 

святої Трійці віночки, стрічки, намисто, прибира-

лись на другий день цих свят [17]. 

Молодим жінкам, до 30-ти років і далі, було за 

гріх не носити сережок, тому дівчаткам з двох років 

від народження проколювали вушка тонкими гост-

рими сережками, які і залишали у вухах до за-

гоювання ранки. В піст не прийнято було носити се-

режки з камінцями, «теліпонов». Одівали сережки 

більш простішої форми у вигляді обручиків, без 

камінців. Також не носили в піст та під час трауру і 

червоного намиста. 

14 січня за новим стилем на Василя «в цей день 

дівчата, коли вмиваються, то в воду кладуть чер-

воне намисто, щоб багата й червона була цілий рік» 

[18]. Щоб бути вродливою, рум’янощокою дівчина 

на Великдень вмивалась водою, в яку клала ягоди 

калини і коралі. На Меланки дівчата ворожили: 

накривали покришками каблучку, шматочок хліба, 

вуглинку. Потім та дівчина, яка не бачила, що 

знаходилось під покришками, піднімала одну із 

них. Каблучка – заміж, шматочок хліба – не вийде, 

а вуглинка – помре [19]. В деяких місцевостях мо-

лочне намисто та прозоре скляне одягали в піст та 

під час трауру.  

З прикрасами проводились також і деякі 

магічні лікувальні дії від різних хвороб. Червоному 

намисту приписували особливе значення. Та жінка, 

яка хворіла на чорну хворобу «падючість», повинна 

була деякий час носити червоне намисто, потім, че-

рез певний час, ніби невзначай, обронити його. На 

того, хто підняв таке намисто, переходила недуга. 

Інколи жінки, що хворіли на епілепсію, поносивши 

його деякий час на шиї, зав’язували його у вузлик, 

виносили на перехрестя дороги, де й залишали, 

промовляючи при цьому певну замову. Після цього 

начебто «чорна хвороба» залишала людину [20]. 

Розтерті в порошок коралові намистини додавали у 

воду. Такий напій часто пили при менопаузах [21]. 

Інколи, від тривалого носіння на собі коралового 

намиста, жінки вдавались до певних дій. Досить 

було пониз, замотавши у полотнину, змочену 

горілкою, залишити на ніч у хлібній діжі після того, 

як з неї вибрали замішане тісто – і корали набували 

незвичайного блиску та кольору (намисто самоочи-

щалося). В народі побутувала віра в те, що коли 

жінка здорова, то корали на ній мають червоний 

колір і гарний блиск, а коли захворіє, то вони 

біліють і блякнуть. Чим більше понизів коралового 

намиста було на жінці, тим здоровішою вона була, 

хвороби та «чари» обходили її стороною. 

Золоті та срібні сережки вберігали та лікували 

людей від золотухи, головного болю: «Оце, як вона 

не в сережках, дак тоді золотуха нападає. Як се-

режки надіне, то тоді пропадає» [22]. Зазвичай се-

режок у дівчат було 1-2 пари. Корисними серед них 

вважались сережки із срібла: «Якщо дівчина носить 

срібні освячені сережки, то не буде шуму в голові, 
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буде легше на голову», а також, як казали баби-зна-

харки, не буде «шуму в ушах». Крім цього, існував 

звичай чарувати (замовляти) сережки та персні. 

Вважалося неможливим зурочити жінку та дівчину 

(тобто проникнути в її ауру), якщо вона носить таку 

замовлену прикрасу. Вчені пояснюють це 

здатністю самої форми прикраси замикати поле лю-

дини. Срібні хрестики оберігали від хвороб – «якщо 

срібний освячений хрестик носити на грудях, легше 

буде дихати». Тільки шлюбна обручка мала зна-

чення. Її давали носити тим хто страждав на ревма-

тизм («гризі») рук. Її могли класти до купеля ди-

тинці, яка хворіла на сухоти або «жовтуху, жовтя-

ниці» [23]. Від жовтяниці пили також настій 

зроблений на вінчальній обручці [24]. Носити чуже 

намисто вважалось поганою ознакою, потрібно 

було його обов’язково перенизати, а корали потри-

мати у солоній воді. Якщо раптом нитка в разочку 

намиста обірвалась, то зв’язувати її докупи не 

можна, тільки знову ж таки перенизати. В містечку 

Ірклієв (колишня Полтавська губернія) вереміївські 

жінки хвалилися, що вони «великі і при здоров’ї 

тому, що носять великі сережки калачики з метели-

ками. А щоб не боляче було, вуха під такі сережки 

треба проколювати під калиною [25].  

Отже, польовий матеріал та розвідки вітчизня-

них дослідників засвідчують, що жіночі прикраси 

виконували не лише естетичну функцію, а й цілий 

ряд функцій пов’язаних з віруванням, табуюванням 

та світосприйняттям. З найдавніших часів прикраси 

мали призначення оберегів. Може, навіть з оберегів 

почалися прикраси. Проте хочеться вірити, що 

поєднання в одній речі охоронної функції і оздоби 

було завжди. На сьогоднішній час триває польова 

робота щодо різнобічного вивчення жіночих народ-

них прикрас.  
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Abstract 

It is determined that the formation of a theoretical platform of stakeholder relations, practical areas of their 

implementation, providing strategic contours of the construction companies. Based on sound theoretical and 

methodological provisions, it is determined that stakeholders of construction companies are legal entities and 

individuals or groups of persons interacting in the field of urban planning, architectural activities, design, 

monitoring of formation and use of building lands, construction, whose activities increase the efficiency of 

construction enterprises, which leads to their development in the long run, preventing offenses and implementing 

construction projects in accordance with established norms, using the necessary resources. 

Of particular importance are the identification of the peculiarities of the implementation of stakeholder 

relations, taking into account the peculiarities of the functioning of construction companies. 

The purpose of the article is to highlight the features of the implementation of stakeholder relations of 

construction companies. To achieve this goal, the following tasks have been solved: stakeholders of construction 

companies have been identified; characterized types of stakeholders of construction companies; the tools of 

realization of stakeholder relations of the construction enterprises are formed; the directions of implementation 

of stakeholder relations are characterized. 

In the context of the formation and implementation of stakeholder relations of construction companies, the 

proposed organizational and economic mechanism for the formation and use of corporate social responsibility of 

construction companies deserves attention. 

Based on the study, a theoretical and methodological platform for the development of a quantitative basis for 

making sound management decisions in the field of stakeholder relations of construction companies. 

 

Keywords: stakeholder relations, construction companies, stakeholders, types of stakeholders, directions of 

formation and implementation of stakeholder relations, tools. 

 

Formulation of the problem. Modern directions 

of development of construction companies are 

associated with the growing importance of stakeholder 

relations, which affect various areas of their operation. 

It should be noted the formation of a theoretical 

platform for stakeholder relations, practical areas of 

their implementation, providing strategic contours of 

the construction companies. In addition, in recent years, 

the interaction of stakeholders in construction 

companies is not systemic in nature, their interaction is 

not comprehensively taken into account in the 

development and implementation of development 

strategies. Therefore, the topical issue is to identify the 

features of the implementation of stakeholder relations 

to ensure the development of construction companies.. 

Review of recent research and publications. 

Theoretical provisions and certain practical aspects are 

presented in the developments [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

In the system of stakeholder relations of special 

importance are the directions of formation and use of 

corporate social responsibility of construction 

companies, which were studied by scientists: A. 

Gizattulin [8], A. Carroll [9], A. Kolot [10, 11], F. 

Kotler [12 ], A. Kharlamova [13], M. Friedman [14] 

and others. 

However, it is of particular importance to identify 

the features of the implementation of stakeholder 

relations, taking into account the peculiarities of the 

operation of construction companies. 

Formulation of the goals of the article. The 

purpose of the article is to highlight the features of the 

implementation of stakeholder relations of construction 

companies. 

To achieve this goal the following tasks are 

solved: 

1. Identify stakeholders in construction 

companies. 

2. Characteristics of types of stakeholders of 

construction companies. 

3. Formation of tools for the implementation of 

stakeholder relations of construction companies. 



International independent scientific journal №19/2020 17 

4. Characteristics of the areas of stakeholder 

relations. 

Presenting main material. Based on sound 

theoretical and methodological provisions, it is 

determined that stakeholders of construction 

companies are legal entities and individuals or groups 

of persons interacting in the field of urban planning, 

architectural activities, design, monitoring of formation 

and use of building lands, construction, whose 

activities increase the efficiency of construction 

enterprises, which leads to their development in the 

long run, preventing offenses and implementing 

construction projects in accordance with established 

norms, using the necessary resources. 

Identified types of stakeholders that interact with 

construction companies: 

external: 

 suppliers of inventory, providing 

construction companies and construction; 

 customers of construction products; 

 construction contractors; 

 project organizations; 

 organizations that exercise external control 

over construction companies and construction; 

 architects; 

 organizations and enterprises engaged in 

their activities in the field of land relations for urban 

planning; 

 financial and insurance organizations; 

 audit organizations; 

 external investors; 

 environmental organizations; 

 organizations and enterprises that provide 

spatial support for urban planning activities; 

 State institutions; 

 local governments; 

 external top management; 

 external founders of construction 

companies; 

 mass media; 

 societies and public organizations; 

 competitors; 

 business partners of construction companies; 

 scientific community; 

 educational institutions that provide 

construction companies with specialists; 

 other external enterprises and organizations; 

 internal: 

 management and corporate relations bodies; 

 internal top management; 

 internal founders of construction companies; 

 workers of construction enterprises; 

 internal management of construction 

companies; 

 internal design departments; 

 internal controlling departments; 

 domestic investors in construction 

companies; 

 other internal stakeholders other external 

enterprises and organizations. 

In the context of formation and implementation of 

stakeholder relations of construction companies, the 

proposed organizational and economic mechanism of 

formation and use of corporate social responsibility of 

construction companies as a system of social, 

corporate, ethical, regulatory, economic factors, the 

interaction of which is based on methods and models, 

aimed at forming a quantitative basis for making 

effective management decisions to ensure the 

development of construction companies. 

As tools for providing stakeholders of relations of 

construction companies, modern models of stakeholder 

interaction management are proposed, which include 

models: R. Mitchell (factors and groups of stakeholders 

are determined on the basis of which management is 

carried out between them); G. Savazhda (provides for 

the construction of a matrix, which identifies threats 

and areas of interaction of stakeholders, taking into 

account the level of protection, the peculiarities of the 

established links, monitoring and involvement of 

stakeholders); classification (it is proposed to manage 

through groups of stakeholders (stakeholders – legal 

entities and individuals who interact with the entity; 

stakeholders – stakeholders involved in the interests of 

interaction with other stakeholders; stakeholders – 

institutions that regulate and control the direction of 

interaction ; stakeholders – legal entities and 

individuals who have no direct interest in the 

development of stakeholders, but are under their 

influence); classical (determines the characteristics and 

levels of relationships through power, distinguishing 11 

groups of stakeholders, taking into account 

management and legal relationships); prisms efficiency 

(criteria and factors influencing stakeholder 

management are determined (level of interest of 

individuals; contribution of stakeholders in ensuring 

the relationship between them; strategy of formation 

and implementation of relationships between 

stakeholders; processes occurring in the system of 

interaction between stakeholders; opportunity and that 

arise and are realized in stakeholders); three concentric 

circles (management of relations between stakeholders 

is carried out on the basis of determining the resource 

base, industry structure and socio-political 

environment); balance model of resource relations 

(aimed at determining the directions and types of 

behavior of stakeholders and ensuring their balancing 

while highlighting the features of their interaction: 

asymmetric, which are aimed at ensuring effective 

interaction with different stakeholder groups; aimed at 

counteracting the provision of interaction with 

stakeholders); network (used through the prism of 

established networks, aimed at establishing the largest 

number of connections between stakeholders to 

establish control over the use of resources and 

information base). 

Methods of analysis of stakeholder relations 

include a set of interrelated stages of its 

implementation: the formation of a list of stakeholders; 

identification of interested persons; grouping of 

stakeholders by characteristics and characteristics; 

identification of potential conflicts that arise between 

stakeholders; identification of factors and factors 
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influencing the level of interaction between 

stakeholders; assessment of goals and directions of 

project implementation; definition of methods of 

interaction with stakeholders; characteristics of risks 

that arise when interacting with stakeholders; formation 

of stakeholder interaction strategy. 

The proposed methods (identification of 

stakeholders, direct and indirect methods of formation 

and use of information on the functioning and 

interaction of stakeholders, scenarios, decision tree 

methods, Monte Carlo, ranking, mathematical, 

correlation-regression, systems analysis, economic-

mathematical modeling) allow to form a set of factors 

and factors influencing the level of interaction of 

stakeholders in the system of relations of construction 

companies, to build a quantitative basis for assessing 

stakeholder relations and develop measures to increase 

the effectiveness of this interaction in the context of 

increasing investment attractiveness. 

To implement the areas of stakeholder relations, a 

scheme for the formation of stakeholder-oriented 

management strategy of construction companies has 

been developed, which allows to form information-

analytical and regulatory support and create a 

quantitative basis for management decisions to increase 

the efficiency of stakeholder relations of construction 

companies. . 

Local stakeholder-oriented strategies for 

managing construction companies are formed, which 

are determined by: anti-crisis, stabilization and growth, 

aimed at applying a system of management measures, 

taking into account the conditions of operation of 

construction companies and features of interaction with 

stakeholders. The proposed local strategies allow to 

respond in a timely manner to the emergence of 

negative phenomena in the formation of stakeholder-

oriented management strategy of construction 

companies. Local management strategies are based on 

the results of forming a quantitative basis for areas and 

features of interaction with stakeholders and a 

theoretical and methodological platform that takes into 

account a system of factors: ensuring interaction with 

stakeholders, condition of formation and 

implementation of contractual relations, 

implementation of corporate management of 

construction companies, formation and realization of 

strategic directions, directions of social and economic 

and innovative development, definition of the system 

of the factors characterizing a strategic condition of the 

building enterprises. 

A roadmap for ensuring the efficiency of the level 

of stakeholder relations of construction companies has 

been developed, which allowed combining local 

stakeholder-oriented strategies for their management 

and the results of an integrated assessment of the level 

of stakeholder relations. 

The economic and applied tools of construction 

enterprises management within the formation and 

implementation of stakeholder-oriented management 

strategy based on the methodological approach to 

integrated assessment of the level of stakeholder 

relations, modern methods and models of economic and 

mathematical modeling and built analytical and 

diagnostic system of local and integrated steels. 

To ensure stakeholder relations, it is proposed to 

increase the investment attractiveness of construction 

companies: 

 reduce the level of waveform changes in the 

integrated indicator of investment attractiveness of 

construction companies; 

 ensuring an increase in the level of 

stakeholder relations by 2.1 times, which will increase 

the level of investment attractiveness by an average of 

more than 7.5 times; 

 identification and systematic consideration 

of factors of territorial location of construction 

enterprises, spatial support of construction facilities, 

levels of the formed logistics and transport system, 

availability of resources used for construction of 

facilities, human capital development, environmental 

and socio-political stability; 

 ensuring counteraction to corruption risks, 

inflation stability; 

 systematic formation and application of 

regulatory and legal support, taking into account the 

activity of society, ensuring the development of 

investment processes; 

 formation of partnership relations with 

controlling state bodies in the field of construction 

investment; 

 formation and development of import-export 

relations; 

 ensuring competitive advantages in the 

construction industry; 

 development of production and economic 

base of construction enterprises; 

 development and implementation of 

marketing activities, 

 ensuring the completeness and reliability of 

management accounting and controlling, increasing the 

efficiency of corporate governance of construction 

companies; 

 provision of human resources, level and 

efficiency of application of information-analytical 

support in the sphere of investment activity of 

construction enterprises; 

 application of regulatory and legal support in 

the field of investment activity, availability and level of 

use of development strategy, growth of 

competitiveness; 

 application of modern construction 

materials, equipment and technologies by construction 

companies, increasing the quality of construction 

projects, implementation of investment programs by 

construction companies; 

 ensuring payment discipline, application of 

innovations by construction companies; 

 formation and implementation of brand 

policy; 

 reducing the depreciation of fixed assets, 

ensuring their renewal; 

 balancing indicators of financial autonomy, 

growth of financial stability and liquidity; 
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 increasing the level of efficiency in the use 

of fixed and current assets; 

 growth of capital adequacy and the level of 

formation and use of domestic and foreign investments; 

 providing opportunities for investment 

activities by construction companies, the use of modern 

technologies mastered by attracting foreign and 

domestic investment; 

 improving the management structure of 

construction companies by providing special control 

and monitoring of the formation and use of 

investments; 

 development and implementation of a 

stakeholder-oriented strategy for the management of 

construction companies. 

Conclusions and suggestions. As a result of 

research the stakeholders of the construction 

enterprises, their kinds, the directions and features of 

realization of stakeholder relations are defined. Based 

on the study, a theoretical and methodological platform 

for the development of a quantitative basis for making 

sound management decisions in the field of stakeholder 

relations of construction companies. 
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Abstract 

In the current conditions of internationalization and globalization, the development of foreign economic ac-

tivity of the country is important, which is a form of economic activity that is associated with production technology 

and scientific and technical activities and export-import operations. The country's foreign economic activity plays 

an important role in resolving a number of issues related to the stable functioning of the economy and reducing 

the possibility of a crisis. It should also be noted that the issue of the process of preparation and conclusion of 

foreign economic agreements in the national economy remains debatable in the economic literature. Disclosing 

the subject of our study, we support the position that the country's foreign economic activity and foreign economic 

agreements are responsible for providing the country with the necessary resources, technologies and the latest 

equipment needed for the production of export-oriented goods. It is necessary to analyze the organization of con-

tract management in the field of foreign trade activities of domestic enterprises and identify common mistakes and 

priority contractual risks that are most common in practice. 

Анотація 

У сучасних умовах інтернаціоналізації та глобалізації вагоме значення має розвиток зовнішньоеко-

номічної діяльності країни, яка являє собою форму господарської діяльності, яка пов’язана з технологією 

виробництва і науково-технічною діяльністю та з експортно-імпортними операціями. Зовнішньоеко-

номічна діяльність країни відіграє важливу роль у вирішенні низки питань щодо стабільного 

функціонування економіки та зменшення можливості появи кризи. Також зазначимо, що дискусійним у 

економічній літературі залишається питання процесу підготовки та укладання зовнішньоекономічних 

договорів в національній економіці. Розкриваючи предмет нашого дослідження, ми підтримуємо позицію, 

що зовнішньоекономічна діяльності країни та зовнішньоекономічні договори відповідають за забезпе-

чення країни необхідними ресурсами, технологіями та новітнім обладнанням, яке необхідне для вироб-

ництва товарів, орієнтованих на експорт. Необхідно здійснити аналіз організації контрактного менедж-

менту в галузі зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних підприємств та визначити типові помилки 

та пріоритетні контрактні ризики, які на практиці найчастіше зустрічаються.  

 

Keywords: foreign economic activity; foreign trade agreement; firm offer; free offer; protective offer. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність; зовнішньоекономічний договір; тверда оферта; 

вільна оферта; захисна оферта. 

 

Зовнішньоекономічні документи – це доку-

менти, що підтверджують виконання угоди з іно-

земним контрагентом, тобто постачання, транспор-

тування, страхування, збереження на складах, про-

ходження митного кордону тощо [1]. 

Підставою для здійснення будь-якої зовніш-

ньоекономічної операції є договір. Згідно статті 1 

Закону України «Про зовнішньоекономічну діяль-

ність» зовнішньоекономічний договір (контракт) – 

це матеріально оформлена угода двох або більше 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх 

іноземних контрагентів, спрямована на встанов-

лення, зміну або припинення їх взаємних прав та 

обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності [1]. 

Процес організації зовнішньоекономічних до-

говорів , на наше переконання, налічує 7 етапів: 

1. Маркетингове дослідження ринку, який 

передбачає вивчення експортерами та імпортерами 

кон’юнктури світового ринку або регіональних чи 

національних ринків для дослідження попиту на то-

вари, які планують збувати на них. 

2. Вибір методів та форм роботи на зовнішнь-

ому ринків, який передбачає врахування наступних 

чинників: митний режим, торгово-політичні умови 

роботи, наявність ВЕЗ , наявність нетарифних 

бар’єрів, участь держави в міжнародних товарних 

угодах за певним видом продукції, умови 

міжнародних розрахунків, транспортні умови, ро-

звиток суміжних галузей, дилерська мережа, спо-

соби збуту, особливості ведення бізнесу. 

3. Розробка комерційних та організаційних 

заходів: організація системи збуту, здійснення ре-

кламної кампанії, направлення ініціативних пропо-

зицій перспективним покупцям, переговори, підпи-

сання контрактів, створення договірних відносин, 

розробка технічних вимог до товарів, які закупову-

ються, узгодження умов та вимог закупівлі товару 

зі споживачами, проведення переговорів, торгів, 

укладання контракту, а також виконання контракт-

них зобов’язань. Інколи даний етап окрім підго-

товки основної угоди включає ще всі забезпечу-

вальні операції. 
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4. Рекламна кампанія передбачає правильний 

вибір методів здійснення рекламної кампанії. 

5. Підготовка до підписання зовнішньоторго-

вельного договору передбачає пошук та вивчення 

усієї можливої інформації про майбутнього контр-

агента, в результаті чого йому відправляють 

оферту, під якою розуміють письмову пропозицію 

про співпрацю, де вказано основні вимоги продавця 

до майбутньої угоди. Виділяють два види оферти: 

вільна оферта, яка не має терміну дії, не зобов’язує 

продавця дотримуватись протягом певного періоду 

її умов; тверда оферта, в якій пропозиція продажу 

конкретного виду товару, надіслана продавцем по-

тенційному покупцю із вказанням певного терміну 

її дії, а покупець, якщо приймає усі умови оферти, 

надсилає продавцю акцепт (підтвердження 

оферти). 

Оферта – це пропозиція укласти договір, яка 

передбачає основні елементи майбутнього кон-

тракту [2]. Підприємство чи особа, яка надіслала 

пропозицію, називається оферентом (offerer, 

offeror). Оферта включає усі суттєві умови май-

бутньої угоди: кількість, якість, ціну, найменування 

товару, умови поставки та терміни поставки, харак-

тер тари і пакування, умови платежу, загальні 

умови поставки, порядок приймання-здавання. 

Текст оферти, як правило, короткий, зрозумілий та 

чіткий, що забезпечує неможливість різних його 

трактувань та виникнення непорозумінь. 

У світовій практиці виділяють три види оферт: 

вільна, тверда та захисна. Під твердою офертою ро-

зуміють документ, який містить письмову пропо-

зицію продажу визначеного товару, яка надіслана 

продавцем одному потенційному покупцеві, в якій 

зазначаються основні умови майбутнього кон-

тракту та встановлено термін дії оферти. Тверді 

оферти, як правило, направляються традиційним 

покупцям. Покупець, у випадку згоди з усіма вказа-

ними умовами, посилає офіційне письмове підтвер-

дження продавцю (поштою або телеграфом), яке 

включає безумовний акцепт (acceptance) – свою 

згоду прийняти усі умови оферти продавця без 

змін. Під вільною офертою розуміють документ, 

який може бути надісланий на одну і ту ж партію 

товару кільком потенційним покупцям, не визначає 

терміни для відповіді та не зв’язує продавця пропо-

зицією. Захисна оферта застосовується для 

неофіційного розподілу ринку між членами моно-

полістичного об’єднання та не має мети фактич-

ного продажу товару. 

Замовлення – це комерційний документ, який 

видається постачальнику покупцем та включає тип, 

ціну, кількість, якість та іншу інформацію щодо то-

вару або послуги. Направлення замовлення на за-

купівлю для покупця є юридичним обов’язком ви-

конати свої зобов’язання п після поставки еред по-

стачальником. 

Підтвердження замовлення – це комерційний 

документ, який передбачає повідомлення про прий-

няття умов замовлення експортера без застережень. 

Комерційна пропозиція може коливатися за-

лежно від особливостей бізнесу, галузі, типу по-

купця тощо. Існують типові та індивідуальні ко-

мерційні пропозиції. За такими ж приблизно прави-

лами як рекламні тексти складається типова ко-

мерційна пропозиція і повинна бути орієнтована, в 

свою чергу, на портрет потенційного одержувача. 

Якщо ситуація дозволяє, необхідно розробляти 

індивідуальну комерційну пропозицію, яка 

відповідає потребам окремого клієнта. 

6. Підписання зовнішньоторговельного до-

говору. 

7. Організація та здійснення контролю за ви-

конанням зовнішньоторговельного договору. 

З метою оцінки рівня ефективності організації 

та здійснення в галузі зовнішньоторговельної дія-

льності підприємства контрактного менеджменту 

необхідно послідовно проаналізувати забезпечення 

виконання зобов’язань щодо зовнішньоторговель-

них договорів. Водночас, до уваги беруться насту-

пні показники: загальна сума та кількість укладе-

них зовнішньоторговельних договорів підприємст-

вом; сума та кількість виконаних 

зовнішньоторговельних договорів; сума та кіль-

кість протермінованих зовнішньоторговельних до-

говорів. 

На основі описаного аналізу встановлюються 

причини неповного виконання зовнішньоторго-

вельних договорів чи то за фізичним обсягом, чи то 

за вартістю, чи то за ціною товару, яка є предметом 

договору і обгрунтовуються конкретні висновки 

для забезпечення їх усунення. Для грунтовнішої 

оцінки ефективності контрактного менеджменту 

необхідно встановити питому вагу сум договорів, 

протермінованих у звітному періоді і даний показ-

ник порівняти із аналогічними показниками попе-

редніх періодів. Питому вагу сум договорів, про-

термінованих у звітному періоді І прост. конт, можна 

розрахувати за наступною формулою: 

%100*
.

.

..

викон

прост

контпрост
К

К
І   

де, Кпрост.- сума договорів, протермінованиху 

звітному періоді; 

Квикон.- сума договорів, які необхідно вико-

нанню у звітному періоді. 

Необхідно приділити значну увагу можливості 

виникнення конкретних контрактних ризиків та 

правильному визначенню їх джерел в процесі 

підготовки, укладення і реалізації зовнішньоторго-

вельних договорів. Здійснивши аналіз організації 

контрактного менеджменту в галузі зовнішньотор-

говельної діяльності вітчизняних підприємств нами 

окреслено наступні типові помилки та пріоритетні 

контрактні ризики, які на практиці найчастіше 

зустрічаються. Таким чином, робимо наступні вис-

новки: 

1. Під час укладення зовнішньоторговельного 

договору насамперед потрібно правильно окрес-

лити його характер, тому що митне оформлення 

експортно-імпортних операцій проводиться лише 

за характером договору, кожному з яких прита-
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манна своя специфіка. Договір може бути бартер-

ний (товарообмінний), договір купівлі-продажу, 

договір переробки давальницької сировини. 

2. Під час переговорів з іноземним партнером 

вітчизняні підприємці часто зустрічаються з “ризи-

ком маловідомого контрагента договору” загалом, 

особливо якщо резидент починає реалізацію угоди 

першим зокрема. При укладанні договору не пе-

ревіряється комерційна репутація та правовий ста-

тус іноземного партнера, повноваження його пред-

ставника, фінансовий стан і т.п. З цієї причини 

варто зробити запит у країну, в якій повинен бути 

зареєстрований майбутній контрагент до етапу про-

ведення переговорів шляхом використання послуг 

зарубіжних союзів підприємств, торгово-проми-

слових палат, ділових каталогів, торговельних 

представництв України за кордоном тощо. 

3. Важливим моментом, який часто пропуска-

ють сторони зовнішньоторговельного договору, ви-

ступає точне визначення і опис предмета останнь-

ого та встановлення одиниць виміру, з метою уник-

нення ризику купівлі аналогічного товару або 

товару-замінника, оплати додаткових митних пла-

тежів чи використання невідповідного виду мита. 

Значну увагу необхідно зосередити на вказанні 

предмета під час використання договорів пере-

робки давальницької сировини, тому що відповідно 

до нових вимог законодавства України щодо 

кваліфікації як давальницьких зовнішньоторго-

вельних операцій, обов’язковою вимогою є зміна 

коду відповідно до Українського класифікатора то-

варів зовнішньоекономічної діяльності в ході тех-

нологічного процесу переробки у готову продукцію 

давальницької сировини. 

4. Необізнаність експортера із національними 

нормами країни-імпортера відносно якості, марку-

вання та пакування імпортних товарів спричиняє 

певний рівень ризику. З цієї причини вказані умови 

зовнішньоторговельних договорів повинні бути 

чітко окреслені і, в разі потреби, підтвердженими 

необхідними документами (дозвільними докумен-

тами, сертифікатами якості). Таким чином, перелік 

окремих конкретних видів продукції, що підлягає 

обов’язковій сертифікації на території України, 

встановлюється Держстандартом України, і 

налічує, наступні складові: сільськогосподарська 

продукція, лінолеуми ПВХ, нафтопродукти, тка-

нини для дитячого асортименту, вікна та двері, ве-

лосипеди, іграшки, легкові автомобілі та ін. 

5. Значними ризиками зовнішньоторговель-

ного договору виступають відсутність захисних за-

стережень відносно обраного виду ціни та невизна-

ченість ціни одиниці товару, вказання загальної 

вартості договору без зазначення кількості товару, 

що, в свою чергу, ускладнює встановлення його 

митної вартості та, в результаті, спричиняє непра-

вильне нарахування мита. З метою уникнення ціно-

вих ризиків при проведенні експортно-імпортних 

операцій необхідно чітко зазначати в умовах дого-

вору ціну одиниці товару, вид ціни, механізм її за-

стосування. 

6. У зовнішньоторговельних договорах необ-

хідно також чітко зазначити перелік форс-мажор-

них обставин, який залежить від специфічних ха-

рактеристик товару, виду здійснення транспорту-

вання, маршруту доставки його, перелік умов, 

невиконання яких спричиняє застосування наступ-

них санкцій: несвоєчасна оплата за доставлений то-

вар, невиконання терміну поставки товару, по-

ставка товару невідповідної якості чи кількості, не-

належного маркування або пакування тощо. 

7. Під час укладення зовнішньоторговельних 

договорів далеко не завжди належним чином засто-

совується один із основних принципів Віденської 

конвенції ООН –добросовісності в міжнародній 

торгівлі, що, в свою чергу, іноді спричиняє ма-

теріальні втрати як для українських підприємств, 

так і для їхніх іноземних партнерів. 

8. На практиці досить часто підприємства за-

стосовують стандартний зовнішньоторговельний 

договір без внесення необхідних змін, уточнень, до-

датків щодо оформлення усіх торговельних опе-

рацій, які зумовлюються його характером, специ-

фікою предмета договору та істотними умовами. 

Необхідно також зазначити, що бажання у 

зовнішньоторговельному договорі передбачити 

умови на усі випадки, що можуть виникнути при 

його здійсненні, суттєво ускладнює процедуру 

підготовки договору, тому що усе передбачити не-

можливо, отже, кожний договір повинен бути ха-

рактерним власне для свого предмета та індивіду-

альним. 
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В настоящее время одним из приоритетов 

обеспечения национальной безопасности остается 

осмысление новых вызовов и угроз, носящих гло-

бальный характер и представляющих опасность для 

всего человечества. В науке предпринимаются по-

пытки сформулировать комплекс политико-право-

вых мер, призванных оградить мировое сообщество 

от опасностей, порожденных эпохой глобализации. 

Вместе с тем, недостаточное внимание уделяется 

такому феномену, как милитаризация, которая в 

XXI столетии продолжает оставаться одним из ве-

дущих трендов международной политики.  

Милитаризация в XXI столетии имеет тенден-

цию к большему распространению, к превращению 

в устойчивую форму международной политики, 

представляющую реальную опасность для интере-

сов личности, общества и государства. Многовеко-

вая традиция использования военно-силового спо-

соба решения спорных международных и внутрен-

них проблем при малой эффективности 

миротворческих усилий стимулирует новый виток 

военно-политического экспансионизма. Его кон-

кретными проявлениями за последние два десяти-

летия стали не только агрессии и подрывные опера-

ции мировых лидеров против аутсайдеров глобали-

зации - Югославии, Ирака, Ливии, Сирии. 

Использование вооруженного насилия и военной 

силы в политических целях в постбиполярном мире 

все чаще реализуется без соблюдения правовых 

                                                           
1 Военно-энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 

1984. С. 444. 
2 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога. 

процедур, призванных легализовать использование 

военных средств. Сторонники военно-политиче-

ской экспансии уклоняются от применения право-

вых механизмов, должных сопровождать ведение 

боевых действий, предпочитая вступлению в закон-

ную, юридически обоснованную войну такие ак-

ции, как необъявленные "конфликты низкой интен-

сивности" и "специальные операции". 

Таким образом, содержание милитаризации 

политики в XXI в. определяется соотношением 

применяемых военных и невоенных средств, спосо-

бов войны, качественных характеристик вооруже-

ния, оборонных и наступательных технологий, где 

определяющим фактором выступает проникнове-

ние приемов и практик вооруженного насилия в но-

вые пространства и сферы жизнедеятельности. 

Анализ методологических подходов к сущно-

сти милитаризации позволяет определить два ос-

новных направления: советский и современный.  

Согласно первому подходу, милитаризация 

представляет собой подчинение общественно-по-

литической жизни, экономики, идеологии интере-

сам подготовки агрессивных войн1. Данный про-

цесс выходит за рамки прямых военных приготов-

лений. Милитаризация представляет собой 

применение форм и методов военной организации 

в разных областях общественно-экономической 

жизни2. Рассматривая милитаризацию в широком 

М.: Эксмо, 2010. С. 345. 

 



24 International independent scientific journal №19/2020 

смысле, ее можно определить как усиление воен-

ной направленности в непосредственно не принад-

лежащем к военному делу процессе или области об-

щественной жизнедеятельности. 

Нацеленность милитаризма вовне, т.е. для ре-

шения конфликтов и территориальных споров, вме-

шательства во внутренние дела суверенных госу-

дарств, и приводит к появлению феномена милита-

ризации международной политики. В последнем 

случае ее цель - не столько подготовка к реальной 

войне, сколько решение иных политических задач, 

тесно или опосредованно связанных с военной сфе-

рой жизнедеятельности. Потенциал военной орга-

низации и достижения военного искусства приме-

няются в качестве инструмента, императива или 

метода достижения весьма широкого спектра це-

лей, значимых для общества и публичной власти. 

Благодаря этому, милитаризованный характер мо-

гут приобрести отношения в области культуры, 

экономики, идеологии и мировоззрения. В сфере 

международных отношений милитаризация поли-

тики будет означать стремление навязать свою 

волю и интересы конкурирующим субъектам при 

помощи прямого или косвенного использования 

фактора вооруженного насилия, что предполагает 

нацеленность на конфронтацию и эскалацию 

напряженности. 

Процесс внедрения методов и практик воен-

ного происхождения в теорию и практику между-

народных отношений далеко не всегда нацелен на 

развязывание полномасштабных вооруженных 

конфликтов. Однако милитаризация неизбежно 

влияет на функциональные и организационные ас-

пекты социально-политических отношений, суще-

ственно трансформируя содержание мировой поли-

тики и предъявляя новые требования к обеспече-

нию безопасности личности, общества и 

государства. 

Кризис милитаризма, имевшего место на за-

кате холодной войны, был преодолен: пересмот-

рены цели и задачи военно-политической экспан-

сии, определены и легитимизированы в обществен-

ном мнении вызовы, угрозы и вероятные 

противники, сформулированы приоритеты прину-

дительного построения "нового мирового порядка" 

при помощи потенциала "обновленного" милита-

ризма. Начиная с 1990-х годов представители евро-

атлантического сообщества в наднациональных ор-

ганизациях последовательно проводят курс на ре-

визию юридических норм и правовых институтов, 

призванных ограничить возможности для наращи-

вания военной мощи и препятствовать вмешатель-

ству во внутренние дела суверенных государств. 

Корректируя нормы международного права, лега-

лизуются идеи и замыслы политического харак-

тера. В их основе лежит социальный заказ полити-

ческих элит США и их близких союзников на 

ослабление институтов защиты национального су-

                                                           
3 Бутрос Гали Б. Повестка дня для мира // Ежегодный 

доклад Генерального секретаря ООН. 31 января 1992 г. // 

Вестник МИД РФ. 1992. № 13, 14. С. 83. 

веренитета. И здесь вновь формируются два основ-

ных направления: с одной стороны, интенсивнее 

становятся попытки добиться признания в между-

народном праве концепций, расширяющих возмож-

ности для использования вооруженного насилия 

для разрешения проблем мировой политики, а с 

другой, разрабатываются и готовятся к принятию 

проекты юридически обязывающих документов, 

призванных закрепить ангажированные трактовки 

идей преодоления милитаризации политики. В дан-

ном контексте используются проекты глобального 

разоружения, безъядерного мира, ограничения 

права института государства на ведение войны. Их 

субъективное или поверхностное толкование в про-

цессе закрепления в нормах международного права 

может привести к ослаблению или демонтажу ин-

ститутов защиты суверенитета национального гос-

ударства. 

Основным средством легитимации примене-

ния вооруженного насилия в последние годы явля-

ется Организация Объединенных Наций. Так, в сен-

тябре 1992 г. был озвучен и опубликован доклад ее 

Генерального секретаря Б. Бутроса Гали под назва-

нием "Повестка дня для мира"3. В нем проводилась 

мысль о необходимости вооруженного вмешатель-

ства международного сообщества в конфликты в 

различных регионах земного шара. Затем сформу-

лирована программа создания военных континген-

тов Объединенных Наций - "вооруженных сил по 

вызову" и "подразделений по принуждению к 

миру". Налицо было стремление юридически обос-

новать выход Совета Безопасности ООН за его 

уставные прерогативы, связанные с поддержанием 

мира и безопасности4. 

Следствием расширения политико-правовых 

возможностей ООН в военной сфере стало превра-

щение миротворческих операций, проводимых под 

ее флагом, в военно-политические акции, фор-

мально проводившиеся от имени международного 

сообщества. В данном контексте систематически 

реализовывались попытки теоретического и юри-

дического закрепления принудительных функций 

миротворческой деятельности. На практике это вы-

разилось в замене операций по разведению кон-

фликтующих сторон на операции "по принужде-

нию к миру". Параллельно интенсивно велась мето-

дологическая работа, нацеленная на низвержение 

одного из ключевых принципов международного 

права - принципа незыблемости национального су-

веренитета. 

Начиная с 2000 г. действовала Международная 

комиссия по вопросам вмешательства и государ-

ственного суверенитета, основной задачей которой 

выступал поиск юридических обоснований для раз-

вертывания военного вмешательства под эгидой 

ООН в политически нестабильных регионах для 

4 Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН - в интересах 

всех и каждого. М.: Международные отношения, 2011. С. 

85. 
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оказания давления на "сторонников насилия" в кон-

фликтах5. Итогом ее работы стал представленный 

Организации Объединенных Наций доклад "Ответ-

ственность по защите" ("Обязанность защищать"), 

вышедший в свет в 2001 г. 

В процессе обсуждения со стороны некоторых 

экспертов ООН озвучивались призывы к формиро-

ванию постоянной армии "международного сооб-

щества". Ее предназначением могло бы стать обес-

печение выполнения решений Совета Безопасности 

в максимально короткий срок. 

Пересмотр принципа государственного суве-

ренитета нашел воплощение в официальном доку-

менте - Резолюции № 60/1 Генеральной Ассамблеи 

2005 г. Согласно ее содержанию под суверенитетом 

предписывалось понимать способность официаль-

ных властей защищать права граждан страны неза-

висимо от их этнической и конфессиональной при-

надлежности. Основанием для внешнего вмеша-

тельства (дипломатические, гуманитарные и 

военные средства) признавалась неспособность 

национальных правительств противостоять гено-

циду, военным преступлениям, этническим чист-

кам и преступлениям против человечности. 

Другой особенностью процесса пересмотра 

права на применение вооруженного насилия в меж-

дународных отношениях стало замещение миро-

творческих функций ООН другими субъектами ми-

ровой политики, прежде всего НАТО и Европей-

ским союзом, а также действующими под их 

патронажем региональными объединениями - Аф-

риканским союзом (операции в Сомали, Мали), 

Экономическим союзом стран Западной Африки 

(операция в Мали). 

Резолюция N 60/1 Генеральной Ассамблеи 

ООН 2005 г. существенно повлияла на междуна-

родное право, значительно ограничив его способ-

ность препятствовать милитаризации мировой по-

литики. Фактически ООН санкционировала право-

мерность вмешательства во внутренние дела 

государств, являющихся ее полноправными чле-

нами. При этом Организация не обладает политиче-

скими и юридическими возможностями контроли-

ровать исполнение своих решений. Последние не-

редко превращаются в политико-правовой 

инструмент реализации концепции формирования 

"нового мирового порядка". Доказательством тому 

может служить пример нарушения Резолюции N 

1973 по Ливии (2011 г.), которая создала юридиче-

ские основания для операции коалиции во главе с 

США, Великобританией и Францией против обла-

дающего международным признанием националь-

ного правительства. Благодаря позиции, занимае-

мой Российской Федерацией, Китаем, Индией и 

другими державами, организация сохраняет значи-

тельные возможности для поддержания баланса 

между ведущими акторами мировой политики, а 

также обладает серьезным потенциалом в сфере 

развития международного права. Помимо ООН и 

другие международные организации, ранее не от-

                                                           
5 Там же. С. 93 - 94. 

личавшиеся стремлением к посредничеству в кон-

фликтах, включились в процесс мирного урегули-

рования, исходя из собственных представлений о 

его предназначении и целях. Организация Объеди-

ненных Наций постоянно испытывает давление со 

стороны лидеров глобализации, усматривающих в 

международном праве потенциал для обеспечения 

своей военно-политической экспансии. Например, 

представители США неоднократно озвучивали 

проекты создания международных объединений, 

которые подменяли бы функции ООН как в сфере 

миротворческой деятельности, так и в области тол-

кования и применения международных юридиче-

ских норм, призванных регулировать процедуры 

использования вооруженного насилия в современ-

ном мире. Выдвигались идеи создания так называ-

емой Лиги демократий или Межконтинентального 

сообщества демократий, которых призывалось 

наделить чрезвычайно широкими возможностями 

для силового вмешательства в различных регионах 

земного шара. 

В настоящее время вышеуказанные проекты не 

стали реальностью, вместе с тем, данные обстоя-

тельства требуют адекватной оценки ситуации, 

складывающейся в сфере права международной 

безопасности, в том числе, в области применения 

военной силы.  

В современном мире милитаризация опреде-

ляет своим объектом также доктрины и политико-

правовые механизмы, изначально призванные огра-

ничить распространение наступательных вооруже-

ний и средств массового поражения. Нарастанию 

милитаризма способствует не только развитие 

«гонки вооружений», но и те подходы и методы, ко-

торые преподносятся как попытки борьбы с ней.  

В складывающейся ситуации приоритетом для 

России должно выступать требование к безуслов-

ному исполнению тех договоренностей, закреплен-

ных в нормах международного права, которые до-

казали свою эффективность в качестве механизмов 

противодействия милитаризации. Среди них можно 

назвать такие акты, как Договор о нераспростране-

нии ядерного оружия, Конвенция о запрещении хи-

мического оружия 1997 г., Конвенция о запреще-

нии биологического оружия от 1975 г., Конвенция 

о запрещении противопехотных мин, вступившая в 

силу в 1999 г. 

Показательно, что в отношении легитимных в 

мировом сообществе юридических актов предпри-

нимаются попытки пересмотра, призванного прин-

ципиально преобразить их изначальную сущность. 

Например, наиболее известное международное со-

глашение - Договор о нераспространении ядерного 

оружия заинтересованные силы среди атлантиче-

ских элит на протяжении ряда лет последовательно 

стремились превратить в инструмент давления на 

своих геополитических противников из развиваю-

щихся стран. Договор пытались изменить таким об-

разом, чтобы его можно было использовать для 

усиления контроля над экспериментами в области 
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военного атома так называемых пороговых госу-

дарств, т.е. держав, обладающих практической спо-

собностью производить ядерное оружие. Одновре-

менно с линией на переформатирование Договора о 

нераспространении ядерного оружия со стороны 

Соединенных Штатов Америки отмечено игнори-

рование другого значимого нормативного право-

вого акта - Договора о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний, заключенного в 1996 г. Дока-

зательством его значимости может служить тот 

факт, что к нему отказались присоединиться дер-

жавы, пребывающие в состоянии очевидной или за-

вуалированной конфронтации, - Индия, Пакистан и 

КНДР. Близкую позицию заняли США, КНР, Изра-

иль, Иран и Египет, отказавшиеся ратифицировать 

соглашение, ввиду чего было сорвано его вступле-

ние в законную силу. Подлинные намерения США 

в отношении контроля над вооружениями демон-

стрирует также их выход из Договора об ограниче-

нии систем противоракетной обороны от 1972 г. 

Предварительно нарушив ряд его ключевых поло-

жений, правительство Соединенных Штатов за-

явило об одностороннем выходе из соглашения в 

2001 г. 

По состоянию на 2013 г. из-за позиции, заня-

той США и их союзниками по НАТО, оказался фак-

тически дезавуирован Договор об обычных воору-

женных силах в Европе (ДОВСЕ). Ни один из 

участников Североатлантического союза не рати-

фицировал Соглашение об адаптации этого согла-

шения, подписанное в Стамбуле в ноябре 1999 г. 

Подобное развитие событий побудило российское 

руководство приостановить свое участие в Согла-

шении, когда 13 июля 2007 г. был подписан Указ 

Президента Российской Федерации "О приостанов-

лении Российской Федерацией действия Договора 

об обычных вооруженных силах в Европе и связан-

ных с ним международных договоров". 

Создается впечатление о комплексном под-

ходе западных держав, возглавляемых США, в деле 

ревизии системы международного права, призван-

ного служить ограничителем милитаризации. Их 

основные усилия нацелены на создание юридиче-

ских норм и правовых институтов, максимально 

ограничивающих возможности геополитических 

конкурентов западной цивилизации по наращива-

нию потенциалов ядерного, химического и бакте-

риологического оружия. Так, отказываясь приоста-

новить разработки по созданию системы Нацио-

нальной противоракетной обороны, американский 

лидер Б. Обама активно содействовал продвиже-

нию проекта Договора о всеобъемлющем запреще-

нии ядерных исследований. На протяжении 2007 - 

2011 гг. активную поддержку западных правитель-

ств встретила инициатива "глобальный ноль", 

предусматривающая принципиальный отказ от 

                                                           
6 Шульц Дж.П., Перри У.Дж., Киссинджер Г.А., Нанн С. 

Мир без ядерного орудия // URL: http://www.i№osmi.ru.  
7 Булычев А. Об итогах Конференции по рассмотрению 

действия Договора о нераспространении ядерного 

оружия (ДНЯО) 2010 г. // Власть. 2010. № 8. С. 145.  
8 Аничкина Т.Б. Региональные аспекты инициативы "гло-

ядерных вооружений6. 

Наряду с этим ведущие мировые державы про-

должали искать юридические возможности для ле-

гализации разработок новых вооружений, включая 

оружие "на новых физических принципах", при-

званное превзойти возможности военного атома. 

Согласно прежнему современному подходу 

российской стороны прогресс в деле разоружения 

не должен приводить к нарушению военно-полити-

ческого баланса и снижению международной без-

опасности. Сокращение ядерных арсеналов и нара-

щивание контроля над ними возможны только с од-

новременным сокращением обычных вооружений, 

разрешением региональных конфликтов, отказом 

от размещения оружия в космосе и развертывания 

стратегических наступательных вооружений в 

обычном оснащении7. 

Позиция российского руководства близка мне-

нию авторитетных представителей мирового сооб-

щества. Например, главным аргументом против 

инициативы "глобальный ноль", т.е. идеи полного 

ядерного разоружения, было признание невозмож-

ности прекратить научные исследования в сфере 

развития вооружений. Поэтому благодаря разви-

тию научно-технического прогресса ядерные во-

оружения могут быть заменены более мощными и 

совершенными видами оружия, проектирование и 

внедрение которых не подпадают под ограничения 

международного права8. 

Россия, безоговорочно не поддержав проекты 

отказа от ядерных потенциалов, выдвинула проект 

формирования системы международной безопасно-

сти на основе принципов Хельсинкского акта 1975 

г. Проект полномасштабного соглашения был огла-

шен Президентом России Д.А. Медведевым в Бер-

лине (июнь 2008 г.) и в Эвиане (октябрь 2008 г.). 

Инициативы российского руководства предусмат-

ривали создание нового Договора европейской без-

опасности с участием Российской Федерации и 

США. Соглашение по безопасности в Европе стало 

бы подлинным прорывом в обеспечении междуна-

родной безопасности. Разработанный проект яв-

лялся инициативой совершенно иного порядка, 

нежели призывы американских и европейских по-

литиков о всеобщем разоружении или принципи-

альном отказе от его отдельных видов. Несмотря на 

отсутствие позитивной реакции со стороны запад-

ных лидеров на российские предложения по огра-

ничению милитаризации, целью руководства 

нашей страны в этой области должна и далее оста-

ваться стратегия формирования политико-право-

вой основы обеспечения неделимой безопасности в 

Европе9. Государства и их объединения должны в 

юридически обязывающей форме подтвердить по-

литические обязательства, отказаться от обеспече-

ния собственной безопасности за счет интересов 

бальный ноль" // Россия и Америка в XXI веке. Электрон-

ный научный журнал. 2010. № 3. 

 
9 Воронин Е.Р. Международно-правовое измерение 

европейской безопасности: XXI век // Мир и согласие. 

2011. № 1(46). С. 15. 
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других стран или региональных организаций. 

Исходя из Стратегии обеспечения националь-

ной безопасности, сегодня укрепление России про-

исходит на фоне новых угроз национальной без-

опасности, имеющих комплексный взаимосвязан-

ный характер. Проведение Российской Федерацией 

самостоятельной внешней и внутренней политики 

вызывает противодействие со стороны США и их 

союзников, стремящихся сохранить свое домини-

рование в мировых делах. Реализуемая ими поли-

тика сдерживания России предусматривает оказа-

ние на нее политического, экономического, воен-

ного и информационного давления. Процесс 

формирования новой полицентричной модели ми-

роустройства сопровождается ростом глобальной и 

региональной нестабильности. Обостряются проти-

воречия, связанные с неравномерностью мирового 

развития, углублением разрыва между уровнями 

благосостояния стран, борьбой за ресурсы, досту-

пом к рынкам сбыта, контролем над транспорт-

ными артериями.  

К сожалению, и сегодня в международных от-

ношениях не снижается роль фактора силы. Стрем-

ление к наращиванию и модернизации наступа-

тельного вооружения, созданию и развертыванию 

его новых видов ослабляет систему глобальной без-

опасности, а также систему договоров и соглаше-

ний в области контроля над вооружением. В Евро-

Атлантическом, Евразийском и Азиатско-Тихооке-

анском регионах не соблюдаются принципы равной 

и неделимой безопасности. В соседних с Россией 

регионах развиваются процессы милитаризации и 

гонки вооружений. Наращивание силового потен-

циала Организации Североатлантического дого-

вора (НАТО) и наделение ее глобальными функци-

ями, реализуемыми в нарушение норм междуна-

родного права, активизация военной деятельности 

стран блока, дальнейшее расширение альянса, при-

ближение его военной инфраструктуры к россий-

ским границам создают угрозу национальной без-

опасности. Возможности поддержания глобальной 

и региональной стабильности существенно снижа-

ются при размещении в Европе, Азиатско-Тихооке-

анском регионе и на Ближнем Востоке компонен-

тов системы противоракетной обороны США, в 

условиях практической реализации концепции 

"глобального удара", развертывания стратегиче-

ских неядерных систем высокоточного оружия, а 

также в случае размещения оружия в космосе. 

Сохраняющийся блоковый подход к решению 

международных проблем не способствует противо-

действию всему спектру современных вызовов и 

угроз. Активизация миграционных потоков из 

стран Африки и Ближнего Востока в Европу пока-

зала несостоятельность региональной системы без-

опасности в Евро-Атлантическом регионе, постро-

енной на основе НАТО и Европейского союза. 

В целях обеспечения стратегического сдержи-

вания и предотвращения военных конфликтов раз-

рабатываются и реализуются взаимосвязанные по-

литические, военные, военно-технические, дипло-

матические, экономические, информационные и 

иные меры, направленные на предотвращение при-

менения военной силы в отношении России, за-

щиту ее суверенитета и территориальной целостно-

сти. Стратегическое сдерживание и предотвраще-

ние военных конфликтов осуществляются путем 

поддержания потенциала ядерного сдерживания на 

достаточном уровне, а Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, других войск, воинских формиро-

ваний и органов в заданной степени готовности к 

боевому применению. Совершенствование военной 

организации государства осуществляется на основе 

своевременного выявления существующих и пер-

спективных военных опасностей и военных угроз, 

сбалансированного развития компонентов военной 

организации, наращивания оборонного потенци-

ала, оснащения Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, других войск, воинских формирований и 

органов современными вооружением, военной и 

специальной техникой, инновационного развития 

оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации. Повышение мобилизационной готов-

ности Российской Федерации осуществляется пу-

тем совершенствования планирования мер по обес-

печению мобилизационной подготовки и мобили-

зации в Российской Федерации и их реализации в 

необходимом объеме, своевременного обновления 

и поддержания на достаточном уровне военно-тех-

нического потенциала военной организации госу-

дарства. Важнейшими направлениями совершен-

ствования мобилизационной подготовки являются 

подготовка экономики Российской Федерации, эко-

номики субъектов Российской Федерации, эконо-

мики муниципальных образований, подготовка ор-

ганов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов к выполнению задач в со-

ответствии с их предназначением и удовлетворе-

нию потребностей государства и нужд населения в 

военное время. 

Подводя итог, следует указать на сформиро-

вавшееся приоритетное направление милитариза-

ции международной политики современной Рос-

сии: вооружение не ради войны, а в целях обеспе-

чения национальной безопасности, а исходя из 

ситуации в современных международных отноше-

ниях, отличающихся ростом милитаризма и кон-

фликтного потенциала, предпринимаемые меры ру-

ководством страны, в том числе, политического и 

правового характера, жизненно необходимы в це-

лях обеспечения глобальной, региональной и наци-

ональной безопасности. 
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Abstract 

The article describes the characteristics of administrative and jurisdictional activities of law enforcement 

agencies in the field of protection of intellectual property rights. It is determined that the administrative-jurisdic-

tional activity of law enforcement agencies on the protection of intellectual property rights is the exercise of ex 

officio powers by the officials on the basis of administrative-procedural legislation to resolve administrative-legal 

disputes and the application of administrative-legal measures of influence in order to ensure the protection of 

rights on intellectual property. The jurisdictional activity of law enforcement agencies in the field of protection of 

intellectual property rights is characterized. The subjects of administrative and jurisdictional activity representing 

the system of authorized bodies are considered; the legal basis for the exercise of administrative jurisdiction; types 

of administrative and jurisdictional activity. Legal bases of administrative and jurisdictional activity of law en-

forcement agencies are revealed.   

Анотпція 

У статті розглянуто характеристику адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних 

органів у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Визначено, що адміністративно-юрисдикційна 

діяльність правоохоронних органів щодо захисту прав інтелектуальної власності це здійснення посадо-

вими особами на основі адміністративно-процесуального законодавства у позасудовому порядку повно-

важень з вирішення адміністративно-правових спорів і застосування адміністративно-правових заходів 

впливу з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. Охарактеризовано юрисдикційну 

діяльності правоохоронних органів у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Розглянуто суб’єкти 

адміністративно-юрисдикційної діяльності, які представляють систему уповноважених органів; правові 

основи реалізації адміністративної юрисдикції; види адміністративно-юрисдикційної діяльності. Роз-

крито правові основи адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів.  

 

Keywords: intellectual property; defense, administrative jurisdiction, proceedings; administrative offenses. 

Ключові слова: інтелектуальна власність; захист, адміністративна юрисдикція, провадження; 

адміністративні правопорушення.  

 

В умовах формування інформаційного суспі-

льства, динамічного розвитку науки та техніки зро-

стає роль захисту прав інтелектуальної власності. 

Результати творчої та іншої інтелектуальної діяль-

ності людини важливі не тільки для духовного роз-

витку суспільства, а й для економіки держави, адже 

забезпечення захисту прав інтелектуальної власно-

сті є одним з факторів, що визначають рівень роз-

витку країни. 

Адміністративно-юрисдикційну діяльність 

правоохоронних органів у сфері захисту прав інте-

лектуальної власності не перестає цікавити практи-

куючих юристів і теоретиків з погляду наукового 

пізнання. Свої наукові дослідження у цьому пи-

танні сформували: В. Б. Авер’янов, Н. П. Бортник, 

В. Д. Гулкевич, М. М. Дімітров, Ю. М. Дьоміна, М. 

В. Ковалів, І. М. Коросташова, А. А. Ломакіна, О. 

В. Новіков, С. М. Тітов, О. М. Тропіна, В. А. Сви-

рида, В. Б. Харченко, О. Ш. Чомахашвілі та ін. Реа-

лізація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми держа-

вами-членами, з іншої сторони ставить нові за-

вдання у сфері захисту інтелектуальної власності, 

що потребує проведення досліджень. 
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Мета статті – дослідження адміністративно-

юрисдикційної діяльності правоохоронних органів 

у сфері захисту прав інтелектуальної власності. 

У законодавстві під інтелектуальною власні-

стю розглядаються результати інтелектуальної дія-

льності та прирівнювані до них засоби індивідуалі-

зації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг, підп-

риємств, яким надається правова охорона. До них 

відносяться: твори науки, літератури, мистецтва, 

програми для електронних обчислювальних ма-

шин, бази даних, фонограми, повідомлення в ефірі 

або по кабелю радіо або телепередач (мовлення ор-

ганізацій ефірного або кабельного мовлення), вина-

ходи, корисні моделі, промислові зразки, селек-

ційні досягнення, топології інтегральних мікрос-

хем, секрети виробництва (ноу-хау), фірмові 

найменування, товарні знаки та знаки обслугову-

вання, найменування місць походження товарів і 

комерційні позначення. Відповідно О. О. Михаль-

ський визначає три види правопорушень: пов’яза-

них з авторським правом та суміжними правами; у 

сфері права промислової власності; пов’язаних із 

використанням комерційних (фірмових) наймену-

вань та торговельних марок, тобто тих прав інтеле-

ктуальної власності, що індивідуалізують підпри-

ємство чи організацію [1, c. 207].  

На території України об’єктам інтелектуальної 

власності надається цивільно-правовий, адмініст-

ративний і кримінально-правовий захист. Функціо-

нує ряд державних органів, уповноважених у сфері 

захисту інтелектуальної власності, серед яких варто 

виділити органи Національної поліції, податкової 

служби, інші правоохоронні органи, судові органи, 

що здійснюють захист прав інтелектуальної влас-

ності у межах компетенції. 

Концепція реформування державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності в Ук-

раїні визначила стратегічною метою у справі захи-

сту інтелектуальної власності це забезпечення інно-

ваційного розвитку, а тактичної – припинення неза-

конного обігу об’єктів інтелектуальної власності 

[2]. Правоохоронні органи вносять неоціненний 

вклад у боротьбу з обігом контрафактної продукції. 

На думку експертів, правовласники визнали кра-

щою в цьому напрямі діяльність підрозділів Націо-

нальної поліції України. Це досягнення стало ре-

зультатом ефективного здійснення правоохорон-

ними органами функцій захисту прав 

інтелектуальної власності, зокрема, адміністрати-

вно-юрисдикційної діяльності в цій галузі [3, c. 40].  

Особливе місце в діяльності поліції належить 

превенції, що є основним, вирішальним видом дія-

льності із забезпечення конституційних прав і сво-

бод. Унаслідок застосування профілактичних захо-

дів відбувається зміна об’єктивних соціальних 

умов і деяких особистісних, антигромадських хара-

ктеристик суб’єкта [4, с. 182]. Початок реалізації 

Угоди про асоціацію між Україною, та Європейсь-

ким Союзом, тобто в умовах єдиної митної терито-

рії, єдиного митного тарифу, єдиного митного зако-

нодавства, ознаменувало новий етап розвитку захи-

сту інтелектуальної власності [5]. 

Адміністративно-юрисдикційна діяльність 

правоохоронних органів у сфері захисту прав інте-

лектуальної власності тісно пов’язана з такими пра-

вовими явищами як адміністративна юрисдикція і 

адміністративна юрисдикція правоохоронних орга-

нів, які у логічному співвідношенні є більш загаль-

ними категоріями, ніж адміністративно-юрисдик-

ційна діяльність правоохоронних органів у сфері 

захисту прав інтелектуальної власності.  

На сьогоднішній день поняття адміністратив-

ної юрисдикції не закріплено в законодавстві. Не-

має загальноприйнятого підходу до визначення змі-

сту в правовій науці. В одній з перших робіт, прис-

вячених розгляду даної правової категорії, Л. С. 

Анохіна дає визначення адміністративної юрисдик-

ції в досить широкому сенсі, відзначаючи, що це са-

мостійний вид державної діяльності (що є за харак-

тером підзаконної, правоохоронної та правозасто-

совної), спрямований на вирішення правового 

спору [6]. Однак, зі збільшенням числа наукових 

досліджень з даної тематики поступово виділилося 

кілька основних підходів до тлумачення поняття 

адміністративної юрисдикції.  

На думку Я. В. Сідея, адміністративна юрисди-

кція охоплює комплекс матеріальних і процесуаль-

них правовідносин, що виникають у зв’язку з необ-

хідністю ліквідації конфліктних ситуацій у сфері 

функціонування органів виконавчої влади та орга-

нів місцевого самоврядування, стабілізації правоза-

хисної діяльності в цій сфері, забезпечення та від-

новлення режиму законності в публічному управ-

лінні. Аналіз наукових праць дає змогу зробити 

висновок про те, що, хоча дефініція «адміністрати-

вна юрисдикція» використовується у вузькому та 

широкому підході, частіше всього використову-

ється її трактування у вузькому значенні та ототож-

нюється з діяльністю щодо застосування санкцій 

правових норм [7, c. 197]. 

Відмінності в тлумаченні поняття адміністра-

тивної юрисдикції проявляються в тому, що, з од-

ного боку, вчені розглядають адміністративну 

юрисдикцію в статиці, а з іншого – у динаміці. 

Представники першого підходу визначають адміні-

стративну юрисдикцію як сукупність повноважень 

відповідних органів, з розгляду та вирішення пев-

них категорій справ. 

Однак найбільш поширеним в правовій науці є 

інший підхід, згідно з яким адміністративна юрис-

дикція розглядається в динаміці. Ключове слово 

при таких доктринальних тлумаченнях поняття ад-

міністративної юрисдикції – «діяльність». Залежно 

від погляду вченого, це може бути діяльність з ви-

рішенню певних категорій справ, з вирішення адмі-

ністративно-правового спору і застосування адміні-

стративно-примусових заходів, інші варіанти. 

Для характеристики різних елементів адмініс-

тративної юрисдикції допустимо, з урахуванням 

норм української мови, поряд з поняттям «адмініс-

тративна юрисдикція», що характеризує статичні 

елементи, використовувати термін «адміністрати-

вно-юрисдикційна діяльність» для характеристики 

динамічних елементів. 
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Оскільки адміністративна юрисдикція право-

охоронних органів в цілому, в тому числі у сфері 

захисту прав інтелектуальної власності розгляда-

ється в динаміці, то в подальшому поняття «адміні-

стративна юрисдикція» і «адміністративно-юрис-

дикційна діяльність» використовуються як взаємо-

замінні. Можна зробити висновок, що 

адміністративна юрисдикція це встановлена зако-

нодавством діяльність державних органів з вирі-

шення адміністративно-правових спорів і застосу-

вання юридичних санкцій в адміністративному по-

рядку. 

Адміністративній юрисдикції всіх органів дер-

жавної влади властиві спільні риси, наявність адмі-

ністративно-правового спору, що вимагає розгляду 

та вирішення. Можна сформулювати загальні 

ознаки адміністративно-юрисдикційної діяльності: 

суб’єктами адміністративно-юрисдикційної діяль-

ності виступають уповноважені посадові особи су-

дових та не судових адміністративних органів, які 

розглядають і вирішують адміністративно-правові 

спори; адміністративно-юрисдикційна діяльність 

регулюється нормами адміністративно-процесуа-

льного права, в яких закріплюються процесуальні 

права і обов’язки учасників; вирішення адміністра-

тивно-правових спорів здійснюється в установле-

ному порядку, відповідно до процесуальних пра-

вил, якими необхідно керуватися при розгляді інди-

відуальних адміністративних справ; 

адміністративно-юрисдикційна діяльність реалізу-

ється в позасудовому та судовому порядку. У 

зв’язку з тим, що в системі органів державної 

влади, що здійснюють адміністративну юрисдик-

цію, переважна кількість суб’єктів відноситься до 

органів виконавчої влади, найбільш поширений по-

засудовий характер вирішення справ; обов’язко-

вість прийняття владного рішення при вирішенні 

спору, застосування заходів адміністративного 

примусу; результатом розгляду адміністративно-

правового спору є видання юрисдикційного акта. 

Адміністративна юрисдикція кожного держав-

ного органу має специфічні ознаки. У Кодексі Ук-

раїни про адміністративні правопорушення (далі – 

КУпАП) наведений перелік суб’єктів, уповноваже-

них здійснювати функції адміністративної юрисди-

кції куди входять правоохоронні органи. 

Під адміністративної юрисдикцією правоохо-

ронних органів доцільно розуміти сферу державної 

діяльності уповноважених посадових осіб право-

охоронних органів, що здійснюється в позасудо-

вому порядку на основі адміністративно-процесуа-

льних норм з метою вирішення адміністративно-

правових конфліктів і застосування адміністрати-

вно-правових заходів впливу. 

Для з’ясування сутності адміністративно-

юрисдикційної діяльності правоохоронних органів, 

доцільно розглянути характерні особливості. До оз-

нак адміністративної юрисдикції правоохоронних 

органів відноситься наступне. 

1. Адміністративно-юрисдикційна діяльність 

правоохоронних органів носить правозастосовний і 

правоохоронний характер. 

Дана специфіка адміністративної юрисдикції 

правоохоронних органів визначається положенням, 

яке вони займають в системі органів державної 

влади. Організаційно-правовою формою державної 

діяльності, спрямованої на реалізацію правових 

приписів, є правозастосування. Здійснюючи адміні-

стративно-юрисдикційну діяльність, правоохо-

ронні органи застосовують положення законодав-

ства для вирішення адміністративно-правових спо-

рів та прийняття юрисдикційних актів. Відповідно, 

адміністративно-юрисдикційна діяльність право-

охоронних органів є правозастосовною діяльністю. 

А це означає, що їй властиві стадії правозастосов-

чого процесу. 

Правозастосування починається з встанов-

лення фактичної основи справи, досліджуються всі 

істотні юридичні факти, оцінка достовірності та по-

вноти яких здійснюється за допомогою юридичних 

доказів. Головною функцією юридичних доказів є 

встановлення об’єктивної істини. Потім встанов-

люється юридична основа справи – вибирається но-

рма права, відповідно до якої кваліфікуються фа-

кти, перевіряється її реальність. Наступні стадії 

представляють прийняття рішення у справі і офор-

млення правозастосовчого акта, тобто відбувається 

реалізація норми права. Можна зробити висновок, 

що адміністративна юрисдикція правоохоронних 

органів це частина правозастосовчої діяльності 

правоохоронних органів. 

Необхідно зазначити, що правоохоронні ор-

гани входять в систему органів, що здійснюють 

правоохоронну діяльність. Правоохоронна діяль-

ність правоохоронних органів це така діяльність, 

яку вони здійснюють з метою охорони суспільних 

відносин на основі закону в відповідних формах 

шляхом застосування юридичних заходів впливу. 

Правоохоронна функція займає значне місце в 

діяльності правоохоронних органів. Загалом виді-

ляють такі види функцій правоохоронної діяльно-

сті: охоронна; профілактична, наглядова (контро-

льна); регулятивна; каральна; виховна [8, c. 51]. У 

межах правоохоронної діяльності правоохоронні 

органи щодо захисту інтелектуальної власності 

здійснюють, реалізуючи функції: забезпечують в 

межах компетенції захист прав інтелектуальної 

власності; виявляють, попереджають, припиняють 

злочини та адміністративні правопорушення, відне-

сені законодавством України до компетенції право-

охоронних органів; проводять невідкладні слідчі дії 

та здійснюють досудове розслідування у криміна-

льних справах про зазначені злочини; здійснюють 

адміністративне провадження у справах про адміні-

стративні правопорушення; здійснюють протидію 

незаконному обігу об’єктів інтелектуальної власно-

сті, що переміщуються через державний кордон 

країни. 

Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення є основною складовою адмініст-

ративно-юрисдикційної діяльності правоохорон-

них органів. Адміністративна юрисдикція право-

охоронних органів має правоохоронний характер. 



International independent scientific journal №19/2020 31 

Адміністративна юрисдикція правоохоронних ор-

ганів є, з одного боку, правозастосовною діяльні-

стю, а з іншого – правоохоронною. 

Адміністративна юрисдикція органів держав-

ної влади регламентується в основному нормати-

вно-правовими актами державного рівня, перева-

жно законодавством про адміністративні правопо-

рушення, актами відомчого характеру, тобто 

національним, внутрішньодержавним правом. 

Аналіз існуючих нормативно-правових актів 

дозволив виділити наступні основні джерела адмі-

ністративної юрисдикції правоохоронних органів: 

Кодекс України про адміністративні правопору-

шення; Закони: від 23 грудня 1993 року № 3781-ХІІ 

«Про державний захист працівників суду і право-

охоронних органів»; від 02 липня 2015 року № 580-

VIII «Про Національну поліцію», від 02 жовтня 

1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян»; 

Положення про Державну податкову службу Укра-

їни, Положення про державного інспектора з пи-

тань інтелектуальної власності Міністерства розви-

тку економіки, торгівлі та сільського господарства 

[9; 10]. 

2. Адміністративна юрисдикція правоохорон-

них органів реалізується в рамках здійснення адмі-

ністративних проваджень. 

Адміністративна юрисдикція органів виконав-

чої влади проявляється в здійсненні адміністратив-

них проваджень, які входять в систему адміністра-

тивно-юрисдикційного процесу. На думку О. В. Ку-

зьменко до числа основних адміністративних 

проваджень слід відносити: провадження у справах 

про адміністративні правопорушення; прова-

дження за скаргами; дисциплінарне провадження; 

виконавче провадження [11]. 

У науковій юридичній літературі зустрічається 

думка про доцільність виділення трьох видів юрис-

дикційних проваджень: у справах про адміністрати-

вні правопорушення; за скаргами; дисциплінарне 

провадження. 

Можна зробити висновок, що основними ви-

дами адміністративно-юрисдикційної діяльності 

правоохоронних органів є провадження: у справах 

про адміністративні правопорушення, за звернен-

нями громадян, дисциплінарне. 

Необхідно відзначити, що провадження за зве-

рненнями громадян і дисциплінарне провадження, 

є важливими напрямами адміністративно-юрисдик-

ційної діяльності правоохоронних органів, проте 

провідне місце займає провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Дане твердження 

обумовлено тим, що згідно статистичних даних 

МВС України щорічно кількість справ про адмініс-

тративні правопорушення значно перевищує кіль-

кість поданих скарг на рішення, дії (бездіяльність) 

органів і посадових осіб. 

У процесі здійснення провадження у справах 

про адміністративні правопорушення правоохо-

ронні органи порушують і розглядають справи про 

адміністративні правопорушення в межах компете-

нції, встановленої законодавством про адміністра-

тивні правопорушення. 

Органи Національної поліції, органи податко-

вої служби, державні інспектори сільського госпо-

дарства розглядають справи про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтею 51-2 КУпАП 

[12]. 

У доктрині зустрічається думка, що напрямом 

адміністративно-юрисдикційної діяльності право-

охоронних органів є не провадження у справах про 

адміністративні правопорушення в цілому, а саме 

провадження у справах про порушення правоохо-

ронних правил. Однак даний підхід представля-

ється не зовсім коректним, оскільки компетенція 

правоохоронних органів при здійсненні прова-

дження у справах про адміністративні правопору-

шення не обмежується тільки сферою справ про по-

рушення правоохоронних правил. 

Відповідно до КУпАП посадові особи право-

охоронних органів уповноважені складати прото-

коли про адміністративні правопорушення (тобто 

порушувати справи про адміністративні правопо-

рушення). Провадження у справах про порушення 

правоохоронних правил та провадження у справах 

про адміністративні правопорушення співвідно-

сяться як частина та ціле. Провадження у справах 

про адміністративні правопорушення, що здійсню-

ється правоохоронними органами, не обмежується 

тільки провадженням у справах про порушення 

правоохоронних правил. 

Вищевикладене дозволяє зробити висновок 

про те, що в якості самостійного виду адміністрати-

вно-юрисдикційної діяльності правоохоронних ор-

ганів слід виділяти саме провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Відповідно, ос-

новними видами адміністративно-юрисдикційної 

діяльності правоохоронних органів є: провадження 

у справах про адміністративні правопорушення, 

провадження за зверненнями громадян, дисциплі-

нарне провадження. Даний перелік показує, що ад-

міністративна юрисдикція правоохоронних органів 

це багатопланова сфера діяльності правоохоронних 

органів, спрямована на дотримання законодавства 

фізичними та юридичними особами у сфері інтеле-

ктуальної власності. 

Аналіз положень КУпАП, що стосуються скла-

дів адміністративних правопорушень, провадження 

в яких віднесено до компетенції правоохоронних 

органів, дозволяє зробити висновок про те, що пра-

воохоронні органи здійснюють адміністративно-

юрисдикційну діяльність в різних сферах. Відпо-

відно, можна виділити напрями адміністративно-

юрисдикційної діяльності правоохоронних органів, 

одним з яких виступає адміністративно юрисдик-

ционная діяльність у сфері захисту прав інтелекту-

альної власності. 

Дослідження поняття адміністративної юрис-

дикції, сутності і базисних характеристик адмініст-

ративної юрисдикції правоохоронних органів до-

зволяє сформулювати поняття адміністративно-

юрисдикційної діяльності правоохоронних органів 

у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Ад-

міністративно-юрисдикційна діяльність правоохо-

ронних органів у сфері захисту прав інтелектуаль-
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ної власності є складовою частиною адміністратив-

ної юрисдикції правоохоронних органів. Володіє 

всіма ознаками притаманними адміністративній 

юрисдикції правоохоронних органів. Це самостій-

ний напрям адміністративно-юрисдикційної діяль-

ності, що характеризується певними складовими 

елементами та принципами, що додають специфіку.  

Під адміністративно-юрисдикційної діяльні-

стю правоохоронних органів у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності розумують здійснення 

посадовими особами правоохоронних органів на 

основі норм адміністративно-процесуального 

права в позасудовому порядку повноважень з вирі-

шення адміністративно-правових спорів і застосу-

вання адміністративно-правових заходів впливу з 

метою забезпечення захисту прав інтелектуальної 

власності. 

Адміністративно-юрисдикційна діяльність 

правоохоронних органів у сфері захисту прав інте-

лектуальної власності включає: суб’єкти адмініст-

ративно-юрисдикційної діяльності у сфері захисту 

прав інтелектуальної власності, які представляють 

систему уповноважених органів; правові основи ре-

алізації адміністративної юрисдикції у сфері захи-

сту прав інтелектуальної власності; види адмініст-

ративно-юрисдикційної діяльності у вказаній 

сфері. Правові основи адміністративно-юрисдик-

ційної діяльності правоохоронних органів базу-

ються на двох групах джерел: правові акти, що ре-

гулюють адміністративно-юрисдикційну діяль-

ність у сфері захисту прав інтелектуальної 

власності; правові акти, що закріплюють статус і 

функції посадових осіб правоохоронних органів 

щодо здійснення адміністративно-юрисдикційної 

діяльності у сфері захисту прав інтелектуальної 

власності. 

Основними видами адміністративно-юрисдик-

ційної діяльності правоохоронних органів у сфері 

захисту прав інтелектуальної власності є прова-

дження у справах про адміністративні правопору-

шення у сфері інтелектуальної власності; прова-

дження за зверненнями громадян. 
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Все чаще в программах и проектах оптимиза-

ции современного образования встречается поня-

тие «безотметочное обучение» (БО). Мы много раз 

сталкивались с несогласием коллег по поводу целе-

сообразности использования БО в начальных клас-

сах, поскольку многие учителя и специалисты счи-

тают, что отметка является важным учебно-мотиви-

рующим компонентом именно в этом возрасте. Эту 

тему в своих трудах отмечали Г.А. Цукерман, Л.С. 

Выготский, В.П. Стрезикозин, М.В. Матюхина, 

П.И. Пидкасистый, Б.Г. Ананьев, И.П. Подласый, 

В.Я. Никулочкина, Ш.А. Амонашвили и другие. 

Цель нашего исследования теоретическое 

обоснование целесообразности внедрения безотме-

точного обучения в начальных классах. 

Задачи нашего теоретического исследова-

ния выявить: 

 психолого-педагогические, в частности, 

мотивационные аспекты оценивания в начальных 

классах, 

 выявить положительные и отрицатель-

ные стороны отметочного и безотметочного обуче-

ния, 

 прогнозировать возможности внедрения 

БО в практику начального образования в Респуб-

лике Армения. 

Актуальность нашего исследования обуслов-

лена недостатками современной системы оценива-

ния: 

• трудность в объективном отслеживании 

динамики личной успеваемости ученика; 

• отрицательное влияние на их эмоцио-

нально-волевые и мотивационные установки; 

• отрицательное влияние на формирование 

объективной детской самооценки; 

• изменения вектора учебной мотивации с 

личностного развития на выполнение контрольных 

заданий и получение проходных отметок и баллов. 

В настоящее время в системе образования по-

нятия «оценивание», «оценка» и «отметка» чаще 

используются как синонимы, но на самом деле есть 

существенная смысловая разница. Определение 

этих понятий с точки зрения современных образо-

вательных парадигм дано в методическом руковод-

стве «Оценивание учебных достижений учащихся» 

[7, стр. 6-7]. 

Вкратце, можно изложить следующим обра-

зом: 

ОЦЕНИВАНИЕ – это процесс, 

ОЦЕНКА – это результат, 

ОТМЕТКА – это символ, условно-формальное, 

количественное выражение оценки. 
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А. Малей считает, что оценивание – это изме-

рение деятельности ученика разными способами, 

диагностика его проблем и успехов, сделанных в 

доброжелательной форме [12]. Но именно здесь мы 

сталкиваемся с понятием «измерения проблемы и 

успехи деятельности ученика». В целом нужно от-

метить, что именно эти явления в процессе не под-

лежат количественной оценке, поскольку один уро-

вень действий в какой-то стадии для одного уче-

ника может быть охарактеризован как успех, для 

другого-как проблема. Здесь мы сталкиваемся с 

трудностью определения успех и неудача: что 

нужно считать успехом, и что, неудачей или про-

блемой, и как это измерять? 

Ещё в 70-ятые годы, В.П. Стрезикозин сделал 

определение понятия «оценка»: «ОЦЕНКА - опре-

деление и выражение в условных знаках баллах, а 

также в оценочных суждениях учителя степени 

усвоения учащимися знаний, умений и навыков, 

установленных программой, уровня прилежания и 

состояния дисциплины… В ней учитывается пра-

вильность ответа по содержанию, его полнота и по-

следовательность, точность формулировок, проч-

ность и сознательность усвоения знаний, их связь с 

практикой, профессиональная подготовка» [8, 9 

стр. 69]. 

В данной формулировке также можно отме-

тить некоторую размытость, поскольку разные 

компоненты, описанные в нем, оцениваются раз-

ными видами количественных и качественных оце-

нок. Например, он использует понятия «условные 

знаки-баллы» и «оценочные суждения», представ-

ляют собой различные формы оценки. Первые 

можно и нужно оценивать количественными фор-

мами, что предполагает использование систему 

бальных отметок, второе – предполагает качествен-

ный анализ с использованием описательских харак-

теристик. 

Понятия оценивание и оценка – как процесс и 

результат этого процесса сформулировано в кол-

лективной статье Усанова В. В., Кузнецова А. А., 

Красновского Э. А., как суждения о качестве учеб-

ной подготовки школьника [10]. Для оценивания 

младших школьников важно также определение 

особенностей психологического воздействия оце-

нивания, поскольку именно в этом возрасте ак-

тивно формируются психологические и личност-

ные особенности ребенка (внимание, память, мыш-

ление, воображение, восприятие, эмоционально-

волевые особенности, речь и т.д.) и предпосылки 

самопознания и самооценки личности, и более 

сильное воздействие имеет на психику ребенка 

именно оценка учителей. Оценка образовательных 

отдельных действий и явлений является также важ-

ным компонентом мониторинга образовательной 

программы и деятельности образовательных субъ-

ектов (внешняя оценка) - школы, учителя, ученика, 

студента, преподавателя и т. д.. Система оценива-

ния в начальных классах, с точки зрения психоло-

гического воздействия на учащихся, в корне отли-

чается от воздействия в средних и старших классах. 

Г.А. Цукерман пишет: «Разумеется, мышление и 

эмоции принадлежат к разным департаментам пси-

хологической науки, но мы имеем дело не с учеб-

ником о младших школьниках, а с живыми детьми, 

которых надо не только учить уму-разуму, но и не 

разучивать быть добрыми и великодушными» [11, 

стр 126]. Для определения педагого-психологиче-

ского воздействия оценивания в начальной школе 

ссылались на классическое определение видов 

оценки по Б.Г. Ананьева [1, 2], мы рассмотрим сле-

дующие функция оценивания: стимулирующая или 

мотивационная; контрольная или информирующая. 

По сути, эти функции тесно взаимосвязаны и фор-

мируют психолого-педагогическое направление 

обучения в целом. Никулочкина В.Я. отмечает, что 

«В начальной школе у детей происходит создание 

базовой структуры всей последующей учебной де-

ятельности, не только базовых знаний и умений, но 

и навыков учебной деятельности, а также, уста-

новка на познавательный интерес и положитель-

ную мотивацию. Именно поэтому контрольно–оце-

ночная деятельность нужна не только для управле-

ния и самоуправления учебной работой учащихся, 

но и для формирования у них устойчивой положи-

тельной мотивации обучения, от которой зависит 

успешность всей учебной деятельности младшего 

школьника» [6]. Но дело в том, что именно здесь мы 

выявляем подвох, который стал причиной для пере-

смотра именно мотивационной функции в началь-

ных классах. 

Дело в том, что в процессе обучения часто учи-

теля вместо обучения знаниям и умениям с целью 

развития личности, обучение превращают в подго-

товку к контрольной, к зачёту или к экзамену. Ребе-

нок приучается обучению, если это требуется для 

оценивания. Еще в советские времена, анализируя 

динамику отметок, Л.И. Божович заметил, что 

«многовершинность кривой отметок, ее подъем в 

конце четверти свидетельствует о доминировании 

мотива отметки и является показателем «погони за 

отметками» [3, стр. 39]. Наличие или ожидание кон-

троля стимулируют учебные действия учащихся и 

становятся основным мотивом их учебной деятель-

ности. Часто, оценка используется как метод «кара-

ния» за не обучаемость, плохое поведение, выраже-

ния личной антипатии или симпатии к ученику со 

стороны учителя. Как отмечает Г.А. Цукерман, oт-

метка (любая готовая, навязанная извне и неизмен-

ная шкала, безразлично — пяти, десяти или сто 

балльная) как основной (чаще, единственный) ин-

струмент оценивания ребенка в школе отменяет за-

дачу развития умений самооценивания. Она срав-

нивает это с тем, как памперсы, делая удобной 

жизнь взрослых, отменяют необходимость при-

учать ребенка к гигиенической самостоятельности, 

к контролю своих физиологических импульсов [11, 

стр. 6]. И это очень распространённое явление, ко-

торым управлять фактически невозможно, по-

скольку вся ответственность лежит на компетент-

ность и подход педагога как субъекта обучения и 

оценивания. 

Вторая важная функция оценивания — это 

контроль за образовательным процессом, с целью 
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набора информации о состоянии обучаемого (об-

ратная связь). Но насколько оценка дает объектив-

ную информацию о состоянии облучённости и вос-

питанности ученика? В этом вопросе уже много лет 

существуют множество вопросов, которые специа-

листы пытаются решать разными методами, в том 

числе и методом БО. 

Мы знаем, что, существуют много форм 

оценки знаний, умений и навыков учащихся. Каж-

дое государство для контроля выбирает свою баль-

ную систему, которая должна быть использования 

по всей стране, для упрощения системности. Но ис-

ходя из опыта и особенностей начальной школы, 

каждый учитель вправе придумать и провести соб-

ственные, кажущиеся ему наилучшими, контроль-

ные задания, что повышает субъективность в кон-

троле. То есть, учитель задает детям те задания, ко-

торые они проходили в определенный промежуток 

времени. Во время внешнего контроля нужно да-

вать детям такие задания, которые совпадают с про-

шедшими темами, но разные по содержанию. Для 

ребенка не будет составлять трудности решение та-

ких заданий, если у него формированы соответству-

ющие знания, умения и навыки. Но здесь то и про-

является неувязка в процессе обучения в наших 

школах. Во время внешнего контроля иногда не 

учитывается программа учителя и возможности от-

дельных учеников, по той простой причине, что 

учитель знает своих учеников лично и может 

наблюдать за их развитием и помогать в трудно-

стях, а внешний контроль не имеет таких возмож-

ностей. И получается очень часто слишком боль-

шой разрыв между оценкой учителя и внешнего 

контроля. 

Известно, что в процессе обучения использу-

ются различные виды оценки: 

 текущая проверка и оценка знаний, про-

водимая в ходе повседневных учебных занятий, 

здесь учителя часто исползают условные знаки оце-

нивания, для информирования родителей и учени-

ков об уровне усвоения текущих тем, и для само-

контроля, 

 четвертная проверка и оценка знаний, ко-

торая проводится в конце каждой четверти, 

 годовая оценка знаний, т.е. оценка успе-

ваемости учащихся за год, 

 выпускные и переводные экзамены. 

Все последние три вида оценивания прово-

дятся по единой системе оценок. Но не одна оценка 

не дает объективную информацию о том, какой 

труд вкладывал ученик для достижения этого ре-

зультата и уровня ЗУН. Например, для одного уче-

ника с математической одаренностью и хорошей 

памятью изучение таблицы умножения слишком 

простая задача, а для другого, из-за проблем осо-

бенностей мышления, эта задача трудно преодоле-

ваемая и от ребенка может потребоваться много 

труда и волевых усилий, что никак не выражается 

при выполнении ими тех же заданий. Еще, в про-

цессе оценивания, ученики могут находиться в раз-

ных психологических настроениях, что тоже нема-

ловажно, при рассмотрении ЗУН и их оценивании. 

Ананьев Б.Г. называет такую оценку «парциаль-

ной», выделяя ее тем самым из ряда оценок учета 

успешности. Он пишет, «что эта парциальная 

оценка оказывает не только действие, в процессе 

работы, но и последействие, влияя на изменение от-

ношений между школьниками внутри детского 

коллектива и между педагогами и школьниками, на 

формирование интересов, самооценки и т. д.» [2, 

стр. 143]. 

С целью повышения объективности процесса 

оценивания, в Республике Армении 2007-ом году 

было внедрено понятие формирующее оценивание, 

с изменением пятибалльной системы на десяти-

балльную. 

Цель формирующей оценки описание труда, 

личных качеств ученика в течении той или иной 

стадии обучения. Но и оно не дало больших резуль-

татов. Наш опыт показал, что такому оцениванию 

не придаётся большое значение, поскольку оно 

очень субъективное и длинно изложенное, что тре-

бует необоснованной затраты и времени, и сил учи-

теля. Да и для тех, кому якобы должно это интере-

совать (родители, дети, администрация), практиче-

ски никогда этого и не делают. В основном, детям 

и их родителям интересуют только полученные от-

метки, особенно, если учитель преподносит их как 

основной результат обучения. Иногда оценочные 

суждения разных педагогов и родителей об одном 

и том же ребенке могут не совпасть, что больше 

влияет на изменения мотивации и самооценки ре-

бенка, что влияет на результат обучения. 

Г. Цукерман выделяет 3 компонента которые 

применяются для оценивания в школе: 

· знания, умения, навыки, то есть действия по 

образцу; 

· детское творчество, прорывы в неизвестное, 

где нет никакого образца — вопросы, догадки, ги-

потезы, открытия; 

· личностные проявления ребенка [11, стр. 49]. 

И для того, чтобы все 3 сферы оценивались 

объективно и не травмировалась самооценка уче-

ника, она предлагает внедрить систему БО с приме-

нением следующих принципов: 

1) отметка как социальный инструмент мани-

пуляции детьми отменяется, а содержательная 

оценка работы должна быть предельно дифферен-

цирована, чтобы каждое усилие ученика было оце-

нено отдельно, 

2) оценка учителя — это, прежде всего сред-

ство выращивания здоровой самооценки ребенка, 

поэтому ученики должны получить от учителя од-

нозначные, предельно четкие критерии оценки, 

3) самооценка ребенка должна предшествовать 

оценке учителя, лишь тогда оценочные отношения 

перестанут быть односторонними, своеобразной 

игрой в одни ворота [11, стр. 72]. 

Корни обучения без отметок уходят в далекое 

прошлое, когда еще не было балльной системы оце-

нивания. Об этом в своих исследованиях писали 

Б.Г. Ананьев [1, 2], М. Богуславский [4], И.А. Каза-

кова [5] и другие. Балльная система стала логиче-

ской надобностью, в процессе формирования си-
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стемы контроля и оценивания результатов образо-

вательного процесса, что привлекло новые про-

блемы. Но современные тенденции обращения к 

методу БО говорят о нужде рассмотрения разных 

форм оценивания в одной системе и в одной мо-

дели, где каждый будет дополнять другого. 

Насколько объективным можно считать оце-

нивание без отметок? Б.Г. Ананьев описывает «От-

сутствие оценки как вид оценочной стимуляции». 

Он объясняется «оценочное воздействие неоцени-

вания тем, что оно происходит в обстановке общего 

неоценивания одного при одновременном оценива-

нии других, в этих условиях явно воспринимается 

объектом воздействия как проявление избиратель-

ного к нему отрицательного отношения, пренебре-

жения, игнорирования» [2, стр.146]. 

Он так же отмечает, что неоценивание ведет к 

«формированию неуверенности в собственных зна-

ниях и действиях, к потере ориентировки и на их 

основе приводит к известному частичному (в дан-

ном отношении) осознанию собственной малоцен-

ности». Важным аспектом отрицательного психо-

логического эффекта неоценивания, «это воздей-

ствие не ориентирующее, а дезориентирующее, не 

положительно стимулирующее, а депрессирующее 

объект, заставляющее человека строить собствен-

ную самооценку не на основе объективной оценки, 

в которой отражены действительные его знания, а 

на весьма субъективных истолкованиях намеков, 

полупонятных ситуаций, поведения педагога и уче-

ников». Здесь важно заметить, что БО в праве про-

водить именно учитель, поскольку только тот, кто 

знает ученика, и программу его обучения, может 

объективно оценивать и усилия, и возможности, и 

труд, и результат, который ученик возлагал при 

усвоении ЗУН. Только учитель знает исходный 

уровень и темпы развития своего ученика, его спо-

собности, стимулы к действию, характер и темпе-

рамент. 

Обобщая выше рассмотренные функции оце-

нивания, мы предлагаем рассмотреть три важные 

функции оценивания при БО по следующей фор-

муле: 

ОО (Общая оценка) = ОС (оценка символьная) 

+ ОБ (оценка безотметочная) 

Где ОС выполняет информирующую или кон-

трольную функцию, которая в конкретных стандар-

тизированных формах может дать количественную 

информацию о качестве конкретных знаний, уме-

ний и навыков детей в разных стадиях обучения и 

воспитания. При этом, символьно-балльную си-

стему может выбирать сам учитель, вне зависимо-

сти от общегосударственного стандарта. 

Выполняет мотивационно-ориентирующую 

функцию оценки и обеспечивает мотивацию учи-

теля, учащихся, и дает информацию об успешности 

овладения детьми знаниями, умениями и навыками, 

об их слабых и сильных сторонах и т. п., обеспечи-

вая тем самым обратную связь при обучении и вос-

питании. 

ОБ выполняет также и корректирующую функ-

цию, поскольку без периодического наблюдения за 

ходом усвоения программного материала невоз-

можно оценить эффективность деятельности как 

учителя, так и учащихся. Корректировочная оценка 

помогает выявлению слабых сторон, недосдачи или 

бездействия, с целью предотвращения дальнейших 

неудач. В этом случае учитель может использовать 

и описательские, и символьные методы. 

Выводы 

Таким образом, мы считаем, что в начальных 

классах целесообразно использование БО, но со 

всеми положительными сторонами, все же остается 

вопрос решения проблемы внешнего контроля, что 

необходимо для мониторинга образовательного 

труда учителя при выполнении образовательной 

программы. Мы считаем, что этот вопрос нужно ре-

шать в сотрудничестве с учителями, поскольку, не-

возможно формулировать объективную оценку 

ЗУН ученика, если оно не проводится с учетом 

того, какую программу он проходил. 

Поэтому одну из задач в реформировании си-

стемы оценивания в начальных классах мы видим 

не в том, чтобы кардинально менять систему отме-

точного обучения, на безотметочную, как предлага-

ется в проекте новых стандартов, а в том, чтобы 

сделать оценивание учащихся более объективной, 

содержательной и дифференцированной. Для 

этого, систему оценивания в начальных классах 

нужно доверить учителю, что позволит организо-

вать процесс обучения и оценивания более свобод-

ными и творческими методами и способами, не 

причинять вреда эмоциональному здоровью ре-

бенка и более эффективно формировать не только 

знания и навыки, а также и личные качества своих 

учеников. 

Мы предлагаем применить безотметочное обу-

чение в начальной школе интегрировано с отметоч-

ным оцениванием, которая должным образом 

нужно организовать не в течении всего обучения, а 

периодически, в начале и в конце четвертей, чтобы 

ребенок не зависел от этого вида контроля, но было 

бы возможно перевод результатов обучения, воспи-

тания в балльную модель, для количественного ана-

лиза общих его достижений. 

Для этого перед государством ставятся следу-

ющая задача: разработать единую оценочную поли-

тику на уровне начального образования в системе 

общего образования в целом, где важным принци-

пом может стать представление свободы учителя в 

выборе методов и способов оценивания в процессе 

обучения, с применением стандартизированных 

методов внешнего контроля (например, в конце 

четверти ЗУН ребенка должны оценивается по 

балльной системе, для информирования и контроля 

ответственных за ОП). 
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Abstract 

The article substantiates important pedagogical influences of innovative teaching technologies on changes 

in English teacher training, the role of updating and informatization of this training in the development of one’s 

creative potential that requires competence and interpersonal communication among the participants of the edu-

cational process. The article reveals the importance of modern interactive learning in the system of preparing 

students of higher education institutions of Ukraine for future activities. 

Анотація 

У статті обґрунтовуються важливі педагогічної впливи інноваційних технологій навчання на зміни 

у підготовці вчителя англійської мови, роль оновлення та інформатизації такої підготовки у розвитку 

його творчого потенціалу, що потребує забезпечення компетентності та міжособистісного спілкування 

учасників освітнього процесу. Розкрито значення сучасного інтерактивного навчання в системі підгото-

вки студентів закладів вищої освіти України до майбутньої діяльності. 

 

Keywords: informatization, pedagogical training, English teacher, innovative technologies, interactive 

learning, competence, interpersonal communication. 

Ключові слова: інформатизація, педагогічна підготовка, вчитель англійської мови, інноваційні тех-

нології, інтерактивне навчання, компетентність, міжособистісне спілкування. 

 

Успішність реформування вищої освіти в Ук-

раїні сьогодні багато в чому залежить від забезпе-

чення потреби студентів у саморозвитку й іннова-

ційній діяльності та швидкого переходу до практи-

чного використання ними знань у нестандартних 

умовах (від готових книжкових рішень). Проблема 

застосування сучасних інноваційних технологій на-

вчання в умовах іншомовного середовища покли-

кана передовсім забезпечити оновлення підготовки 

майбутнього вчителя у зв’язку з активною участю 

студентів у навколишньому житті, пошуком засобів 

стимулювання їхньої самостійної творчої діяльно-

сті, і всі навчальні дисципліни, у т. ч. англійська 

http://elib.gnpbu.ru/text/ananyev_izbrannye-trudy_t2_1980/
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мова, повинні забезпечувати підготовку до повно-

цінної життєдіяльності в інформатизованому суспі-

льстві.  

Водночас інформатизація педагогічної підго-

товки вчителя англійської мови передбачає форму-

вання готовності до впровадження методичних під-

ходів щодо організації педагогічної освіти студен-

тів з використанням інформаційних ресурсів та 

засобів інформаційних технологій (ІТ) [5]. Обира-

ючи індивідуальну «траєкторію» навчання, студент 

зазвичай враховує такі особистісні характеристики, 

як власний темп засвоєння навчального матеріалу, 

швидкість його сприймання, якість довільної чи 

мимовільної уваги тощо.  

Дослідники розкривають особливості різнома-

нітних технологій навчання: проектної (Е. Зінкуров 

[2]), комп’ютерних (Г. Шклярчук [14]). інтерактив-

них (Н.Дементієвська, М.Жалдак, Ю.Жук [8], І. Ма-

клагіна [6], О.Пінчук [8], Е. Шевченко [13]), парт-

нерського (О. Крюкова [3], Н.Хміль [12]), мобіль-

ного (В.Куклев [4]) навчання, з використанням 

інтернет-контенту (О. Плугатирьова), інтерактив-

них електронних підручників (Е. Журан [1]) тощо. 

Деякі методичні аспекти підготовки викладачів до 

застосування інтерактивних технологій навчання 

розробляли А. Панченков, О.Пометун, Т.Ремех [4] 

та ін. Проблему використання інноваційних техно-

логій навчання іноземної мови розробляли Л. Мор-

ська [7], С. Ніколаєва [9], М. Сосяк [11] та ін. Вод-

ночас увага вчених не стосувалася виявлення конк-

ретних змін, пов’язаних з переходом до 

особистісно орієнтованого навчання студентів, а 

також розвивальної ролі інноваційного навчання в 

системі їхньої підготовки до майбутньої роботи.  

Мета статті – аналіз важливих педагогічних 

впливів інноваційних технологій навчання на зміни 

у підготовці вчителя англійської мови, виявлення 

ролі її оновлення й інформатизації у розвитку його 

творчого потенціалу, значення сучасного інтерак-

тивного навчання в системі цієї підготовки до май-

бутньої діяльності. 

Виявленні зміни, пов’язані з переходом до осо-

бистісно орієнтованої моделі навчання, засвідчу-

ють як важливий їх результат не просто інформова-

ність. а компетентність майбутніх фахівців, що фі-

ксує їхні розширені можливості та здатніть 

використовувати інформацію в нестандартних умо-

вах, розвивальну роль сучасного інноваційного на-

вчання в системі підготовки студентів до майбут-

ньої роботи. Робота з інформацією допомагає вчи-

тися мислити, тренувати інтелектуальні здібності, 

моделювати певні життєві ситуації, виробляти спі-

льне вирішення проблем.  

Якщо одним із важливих компонентів компе-

тентності є засвоєння досвіду успішного виконання 

необхідних дій, то для розв’язання конкретних про-

фесійних завдань потрібне засвоєння досвіду май-

бутньої фахової діяльності та якісне проходження 

педагогічної практики, поєднання у навчанні теоре-

тичної роботи з практичною. У цьому зв’язку 

ажливо підвищувати ефективність самостійної ро-

боти студентів (яка задля їхнього розвитку має бути 

творчою). 

Задля підвищення ефективності навчального 

процесу все гострішою стає проблема інтерактив-

ного навчання, сутність якої полягає в тому, що на-

вчальний процес повинен відбуватися за умови по-

стійної, активної взаємодії всіх учасників процесу і 

розглядатися як альтернативний традиційному. Не-

випадково Національна доктрина освіти наголошує 

на необхідностяі впровадження інформаційно-ко-

мунікативних технологій (ІКТ), адже, окрім відпо-

відності індивідуальним модульним програмам на-

вчання різного рівня складності, реальності досяг-

нення поставлених освітніх цілей та звязку з 

практикою, йдеться також про відповідність кому-

нікативним потребам, зміну ролей учасників нав-

чання, його високу мотивацію та створюватти від-

повідну атмосферу (співдружності, взаємодії, пос-

тійної співпраці учасників освітнього процесу) і 

якісні ситуації комунікації.  

Відтак професійна підготовка вчителя англій-

ської мови означає таке засвоєння ІТ та оволодіння 

інформаційною культурою, що передбачають пе-

вну комп’ютерну грамотність, здатність до комуні-

кацій та інформаційну компетентність. Тоді модель 

професійної підготовки вчителя англійської мови 

міститиме навчально-методичний комплекс дисци-

плін, які забезпечуватимуть таку культуру (й відпо-

відну комунікативну підготовку), а також контро-

льні заходи задля оцінювання ефективності підго-

товки щодо використання інформаційних 

технологій. На нашу думку, надзвичайно важливо 

створити умови для оцінювання студентами влас-

ної діяльності, своїх мовленнєвих здібності, про-

гнозування перспектив власного вдосконалення в 

пізнанні іноземної мови. 

Успішному моніторингу якості сучасної освіти 

також сприятиме створення глобальних інформа-

ційних мереж. Інтерактивні комп’ютерні програми 

дозволяють створити багатий ілюстративний чи до-

відковий матеріал у вигляді анімації, графіки, 

звуко- та відео елементів та ін. Так, за допомогою 

цих програм можна презентувати (моделювати) рі-

зні життєві ситуації чи сюжети з життя літератур-

них героїв.  

Мовленнєвий досвід студенти отримують че-

рез створення умов для спілкування англійською 

мовою та практикуванняя іншомовної професійно 

спрямованої взаємодії між партнерами спілкування 

(під час навчально-рольових, ділових ігор, що до-

помагають набути досвід майбутньої практичної 

роботи). Тут має значення активне прилучення сту-

дентів до застосування знань (А. Панченков, О.По-

метун [4] та ін.. З цією метою часто використову-

ють комп’ютерну графіку (що дозволяє креслити 

лінії, набирати текст, створювати найпростіші зо-

браження у вигляді геометричних фігур, ламаних 

ліній, многокутників, а також міняти розміри, ко-

лір, копіювати, вставляти в інше місце, повертати 

тощо) [14]. 

Під час рольової гри студенти, як правило, на-

бувають досвіду англомовного спілкування шля-

хом обрання ролі та виконання відповідних завдань 

(проведення журналістського розслідування, об-



International independent scientific journal №19/2020 39 

ґрунтування власної точки зору чи досягнення кон-

сенсусу у висвітленні ситуації оглядачами). Мож-

ливості інтерактивного навчання дозволяють 

знайти відповідний матеріал, скопіювати його (на-

приклад, на веб-квест), презентувати результати у 

вигляді діаграм, схем, таблиць і прийти до певного 

рішення. 

Для прикладу, ілюстрування певних явищ і ме-

ханізмів (на відміну від рольової гри) здійснюється, 

як правило, через використання методу «Імітаційні 

ігри», коли учасники копіюють справжні життєві 

процеси (на початку заняття іноді реалізується ме-

тод «Займи позицію» [2, с. 6]). Педагоги-практики 

як у середній, так і у вищій школі також використо-

вують метод «Прес», дискусію в стилі «ток-шоу», 

дебати (задля обговорення дискусійних питань, ар-

гументації визначеної позиції й формування особи-

стої активності), що відображено у посібнику М. С 

Сосяк [11, с. 64]. 

Використання інтерактивних технологій у під-

готовці кожного вчителя передбачає цілу систему 

методів, прийомів, форм і засобів навчання, які да-

ють можливість студентам активно слухати, пра-

цювати, застосовувати знання на практиці, допома-

гають виробляти спільну думку. Задля підсилення 

та здійснення комунікативних потреб використову-

ються заняття у формі «круглого столу», метод 

створення навчальних ситуацій.  

Зазначимо, що одночасному включенню всіх 

учасників в активну роботу з різними партнерами зі 

спілкування для обговорення дискусійних питань 

сприяє спосіб «Коло ідеї» (видозмінами цього ме-

тоду вважаємо такі способи, як «Мікрофон», що на-

дає можливість швидко кожному щось сказати в уя-

вний мікрофон, та «Незакінчені речення», що до-

зволяє вільніше висловлюватися щодо 

запропонованих тем, використовуючи уявний теле-

фон, сформулювати незакінчене речення й запро-

понувати висловитися та закінчити його). Для ви-

роблення кількох рішень конкретної проблеми ви-

користовується також «Мозковий штурм», який 

може зібрати від усіх студентів якомога більше ідей 

щодо розв’язання проблеми упродовж обмеженого 

часу. Водночас в рамках реалізації методу «Аналіз 

ситуації» є можливим проаналізувати життєву си-

туацію, поставити запитання один одному, виявити 

важливі та другорядні обставини, навести аргуме-

нти, прийняти власне рішення тощо. 

Методичні прийоми (наприклад, прийоми 

«Навчаючи вчуся» організацію якого відображено 

у дослідженнях І. Маклагіної [6, с. 18], «Мозаїка», 

що дозволяє створювати ситуації задля спільної 

праці) як окремі способи реалізації інтерактивних 

технологій на уроках англійської мови можуть бути 

складовою певної технології. Лише в кожному кон-

кретному випадку можна визначити самостійні ме-

тоди та підпорядковані їм прийоми. 

За фронтальної форми усі студенти працюють 

разом чи індивідуально із наступним контролем ре-

зультатів. Усі спроби осучаснити традиційну сис-

тему навчання пов’язані з використанням у рамках 

занять ще й парної та групової форм [3, с. 6]. Саме 

завдяки особистісній взаємній підтримці в процесі 

навчання члени групи беруть на себе зобов’язання 

один стосовно одного і виявляють відданість зага-

льній справі. турботливі взаємини. Звідси необ-

хідність для вчителя англійської мови дбати про 

формування «уміння входити у групову взаємодію, 

добре володіти мовним, культурним словником 

суспільства» [9, с. 21]. 

Відтак лише самостійна робота студента (інди-

відуальне застосування відповідних технологій на-

вчання з поєднанням парної і групової форм роботи 

партнерів) створює умови для активізації навчання, 

що виявляє необхідність використання відповідних 

навчальних книг (наприклад, електронного посіб-

ника [1]).  

Зауважимо, що особиста система інформатиза-

ції студента, яка включає відповідні знання, уміння 

й навички, а також досвід певної діяльності, впису-

ється в уже сформовану систему знань і стає поміт-

ним засобом самовираження майбутнього вчителя. 

Засоби ІТ, які використовуватимуться для супро-

воду та моніторингу навчальної діяльності кожного 

студента, потребують вдалого формулювання твор-

чих запитань та тестових завдань щодо визначення 

власного рівня самоконтролю цієї діяльності. Тес-

тові завдання, тексти для диктанту доцільно форму-

вати за допомогою інтерактивної дошки. 

Своєрідними засобами в так звану епоху елек-

тронного навчання стають відеоматеріали, навча-

льні матеріали у вигляді Веб-лекцій, Веб-сайтів, 

Веб-книг. Інструментальне середовище в кожному 

випадку можна розширити за допомогою тесту-

вання, конференц-зв’язку, телеконференцій. Через 

Е-learning як навчання в мережі здійснюються інди-

відуальні консультації (за допомогою електронної 

пошти), дискусійні форуми, телекомунікаційні про-

екти, а також віртуальне навчання з віртуальними 

групами.  

Ресурси Інтернету, як відомо, використову-

ються і для постановки проблемних завдань (з еле-

ментами рольової гри) – Веб-квестів, Блог-блогів. 

Зауважимо, що технологія їх створення підвищує 

мотивацію навчання, якість освітнього процесу та 

спрямована на розвиток кожного студента як учас-

ника електронного навчання. До того ж, комп’юте-

рне середовище, яке забезпечить розвиток інформа-

ційно-комунікаційних мереж, певних комп’юте-

рно-орієнтованих навчальних засобів), сприяє 

забезпеченню конкурентоспроможності майбутніх 

учителів та їхній якісній професійній підготовці, 

оскільки дає доступ до оригінальної інформації, ві-

дкриває можливості реалізації нових форм, методів 

та засобів навчання. Створення комп’ютерного се-

редовища задля інформатизації педагогічної підго-

товки вчителя англійської мови насправді забезпе-

чує впровадження ІТ у навчальну практику, тобто 

вдосконалює умови для індивідуалізації освіти та 

інтенсифікації навчання (через організацію спілку-

вання й певний обмін інформацією).  

Таким чином, особливе значення сьогодні на-

дається професійному розвитку майбутніх фахів-

ців, не просто інформатизації (адже інформацію 

можна завжди легко отримати). Фахова май-
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стерність вчителя не зводиться до його інформова-

ності, а означає насамперед розвиток його творчого 

потенціалу, і становлення майстерності педагога 

завжди супроводжується усуненням переваги ін-

формації у діяльності. Усе це вимагає збалансова-

ності підходів щодо забезпечення становлення осо-

бистості майбутнього вчителя. Питання одержання 

неперервної освіти дорослих з використанням ІТ 

знаходимо у працях зарубіжних дослідників К. 

Воган (K. Vaughan), Дж. Малколма (J. Malcolm), 

Дж. Харта (J. Hart) [15] та ін.  

Попри популяризацію самоосвіти, сьогодні до-

слідниками наголошується на необхідності нав-

чання, яке веде до соціального розвитку (learning), 

а не просто на навчанні під керівництвом тренера 

(training) [16]. До того ж, задля професійного розви-

тку майбутніх фахівців часто практикують соціа-

льно спрямоване навчання, яке передбачає їхню уч-

асть у соціальній роботі, співпрацю всіх учасників 

такої роботи [15].  

Пристосування інформації до особистісних по-

треб (та умов майбутньої діяльності) передбачає 

створення для кожної особистості можливостей для 

самопідготовки та забезпечення її розвитку шляхом 

включення у творчу роботу, вирішення проблем 

тощо. Перебіг таких перетворень у сучасній освіті 

спонукає до виховання у майбутніх фахівців само-

стійності, активності, уваги до індивідуального ста-

новлення, виявлення різноманітних зв’язків у нав-

чальному матеріалі тощо. Соціальний розвиток та 

самовизначення особистості потребують пере-

довсім реалізації індивідуального підходу. 

Соціальну компетентність педагоги (С. Ніко-

лаєва та ін.) вважають важливою складовою лінгво-

соціокультурної компетентності [9, с. 13]. Особисте 

включення в діяльність та пошук нових її засобів 

зможуть забезпечити здатність справлятися з різ-

ними життєвими ситуаціями.  

Виявлення прагнень до самовдосконалення й 

самореалізації задля самовизначення людини, дося-

гнення високих результатів у соціальному розвитку 

потребують більшої уваги індивідуальній роботі, 

корекції особистісного зростання кожного, присто-

совування навчальної діяльності до індивідуальних 

особливостей студента. Творче осмислення життє-

вого досвіду особистості та стимулювання її пра-

цьовитості сприятиме реалізації партнерських і гу-

маністичних стосунків з педагогом та між собою. 
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Abstract 

Interest in the life of other peoples has existed for a long time, and people from ancient times wanted to know 

the peculiarities of life, the way of life of other ethnic groups. One of the most important ways of such cognition is 

cognition through language. After all, the language is inextricably linked with the national culture of the people, 

it is the keeper of culture and its reflection. The ratio of language - national culture and history is very important 

both in linguistic term and in regional one. The country-specific aspect of teaching the German language provides 

such training that allows us to acquaint us with the history and culture of the country, with the way of life of the 

people in the process of learning the language. The article covers and compares the idioms of the Russian and 

German languages from the point of view of regional and linguistic aspects. 

Аннотация 

Интерес к жизни других народов существовал издавна, и люди с древних времен хотели познать осо-

бенности быта, образа жизни других этносов. Одним из важнейших способов такого познания является 

познание через язык. Ведь язык неразрывно связан с национальной культурой народа, он является храни-

телем культуры и ее отражением. Соотношение язык – национальная культура и история очень важно 

как в языковедческом плане, так и в страноведческом. Страноведческий аспект преподавания немецкого 

языка дает такое обучение, которое позволяет ознакомить нас с историей и культурой страны, с обра-

зом жизни народа в процессе изучения языка. В статье рассматриваются и сравниваются фразеологи-

ческие единицы русского и немецкого языков с точки зрения страноведческого и лингвистического аспек-

тов. 

 

Keywords: idioms, country-specific aspect, linguistic aspect, phraseological units. 

Ключевые слова: идиомы, страноведческий аспект, лингвистический аспект, фразеологические еди-
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Сложная многоплановая картина жизни слова 

или фразеологизма отражает жизнь общества, и по-

знавать обычаи и культуру этого общества следует 

как раз с познания слова или фразеологической 

единицы. Как сказал выдающийся советский линг-

вист Л.И. Розейнзон, «в области фразеологии стра-

новедческая специфика проявляется очень отчет-

ливо, она конденсирует весь сложный комплекс 

культуры и психологии данного народа, неповтори-

мый способ его образного мышления». 

 Х. Касарес, известный испанский лексико-

граф, пишет, что внутренняя сущность модизмов 

(так Х. Косарес называет фразеологизмы) состав-

ляет «исчезнувшие предания, искореняемые пред-

рассудки, обряды, обычаи, народные игры, при-

шедшие в упадок ремесла, соперничество между 

соседними деревнями, ничтожные события, памят-

ные в жизни лишь одной деревни или одной се-

мьи». Фразеологизмы - это отражение народной 

мудрости в языке, многие из них существуют де-

сятки и сотни лет, так как народ любит меткие, об-

разные выражения, с помощью которых можно пе-

редать и веселую шутку, и злую насмешку. 

Что же такое фразеологизмы? В словаре С. И. 

Ожегова дается определение: фразеологизмы - вы-

полняющие функцию отдельного слова устойчивое 

словосочетание, значение которого не выводимо из 

значений составляющих его компонентов. Фразео-

логические единицы (ФЕ) имеют особенность - их 

нельзя переводить на другие языки дословно. Это 

связано так же с тем, что в каждом языке суще-

ствуют самобытные фразеологические единицы, 

возникшие в конкретных культурно-исторических 

условиях. Это единицы с так называемой «страно-

ведческой отмеченностью». Возьмем выражение: 

носить воду решетом. За ним закреплено одно зна-

чение: делать что-либо заведомо впустую». Это 

фразеологизм, то есть устойчивое сочетание слов с 

целостным переносным значением. В переносном 

смысле в немецком языке употребляется такое со-

четание, как Wasser ins Meer tragen. Носить воду в 

море занятие столь же бессмысленное, что и носить 

воду решетом, при переводе с немецкого языка на 

русский эти фразеологизмы могут заменить один 

другого. 
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Данные фразеологизмы являются смысловыми 

(семантическими) эквивалентами. Но они не явля-

ются полными эквивалентами, поскольку образная 

основа их значения не совпадает. В русском языке 

образ возник на основе представления о человеке, 

который, выполняя бессмысленную работу, носит 

воду решетом, а в немецком он носит воду в море. 

Под полными эквивалентами понимаются 

только такие фразеологизмы, которые в русских 

языках имеют одинаковое значение и одинаковую 

образную основу этого значения. Приведем близ-

кие эквиваленты: делать из мухи слона - aus einer 

Miicke einen Elefanten machen - то есть сильно пре-

увеличивать. Слон здесь вызывает представление о 

чем-то огромном, а муха, комар – представление о 

маленьком, едва заметном.  

Полными эквивалентами являются русский 

фразеологизм из пальца высосать и немецкий sich 

D etwas aus den Fingern saugen, то есть выдумы-

вать, не опираясь на факты. Обычно значение слов 

компонентов наглядно объясняет целостное значе-

ние фразеологизмов. 

Но есть так же фразеологизмы, переносное 

значение которых нельзя объяснить при помощи 

значений его компонентов, например, собаку 

съесть – в чем-либо разбираться. Такие фразеоло-

гизмы в работах выдающегося ученого Виктора 

Владимировича Виноградова (1895-1969г) полу-

чили название фразеологические сращения. 

Чтобы определить истоки какого-либо фразео-

логизма нужно не только знание языка, но и знание 

истории народа, его обычаев, его образа жизни, 

национальные особенности.  

Приведем примеры: fluchen wie ein 

Landsknecht - ругаться на чем свет стоит (смыс-

ловой эквивалент). Ландскнехты - воины немецкой 

наемной пехоты в XV-XVII веках, являвшиеся на 

службу с собственным оружием. Ландскнехты от-

личались тем, что часто произносили ругательства 

на разных языках (результат пребывания их во мно-

гих странах). 

Аb nach Kassel- разговорное фамильярное - с 

глаз долой катись! Скатертью дорога! (буквально: 

в Кассель). Фразеологизм переносит нас во времена 

войны североамериканских колоний Англии за не-

зависимость (1775-1783 г. г.)/ Город Кассель, сто-

лица княжества Гессен, был сборным пунктом ре-

крутов, проданных Англии немецкими князьями. 

Только ландграф Гессена продал для войны 12 800 

своих подданных.  

Fur jmdn. die Hand ins Feuer legen - русский 

смысловой эквивалент дать руку на отсечение. В 

средние века преступники в Германии подверга-

лись испытанию огнем. Они должны были некото-

рое время подержать руку в огне. И по степени 

ожога определялась вина. 

В нашей работе невозможно показать все бо-

гатства немецкой и русской фразеологии. Для срав-

нения и сопоставления мы выбираем такие фразео-

логизмы, которые употребляются для характери-

стики человека по следующим признакам: по 

внешнему облику, по чертам характера, по уму, по 

отношению к нему окружающих. 

Фразеологизмы для оценки особенности 

внешнего облика. 

Они, как правило, построены на шутке, иро-

нии. В русской фразеологии есть шутливые про-

звища для высоких людей: пожарная каланча, ко-

ломенская верста. Им соответствуют смысловые 

эквиваленты в немецком языке: eine lange 

Latte (буквально: длинная палка, рейка) eine lange 

Bohnenstange (буквально: длинная подборка для 

бобов, фасоли). Происхождение последнего инте-

ресно. В немецких деревнях с древних пор выращи-

вали бобы, фасоль. Это вьющееся растения. Для 

того чтобы побеги поднимались вверх, ставили 

подпорки - die Stangen. 

Давайте теперь обратимся к фразеологизмам, 

характеризующим людей маленького роста. Поло-

жительную оценку человека выражают фразеоло-

гизмы: kein, aber fein (= маленький, но прекрас-

ный), rein aber oho! А в русском: мал, да удал. Эти 

ФЕ являются смысловыми эквивалентами. У 

немцев и у русских есть также выражения по отно-

шению к людям маленького роста, которые произ-

носятся не без насмешки: от горшка два вершка и 

kaum drei Käse hoch (букв.: лишь три головки 

сыра). Эти фразеологизмы совпадают по эмоцио-

нальной окраске. Есть также и полные эквива-

ленты, образная основа таких фразеологизмов сов-

падает. Приведем примеры: Weil er nur Haut und 

Knochen war, sah sein Fuchsgesicht noch spitziger 

aus. (А. Seghers). Офицер был длинный, худющий, 

кости да кожа. (М. Горький). Здесь худоба человека 

подчеркивается тождественными по значению и по 

образно- метафорической основе этого значения 

фразеологизмами: Haut und Knochen- кожа да ко-

сти. 

Da sind in erster Reihe die Kinder, ja, schon ein 

Enkelkind ist da, wie Milch und Blut (T. H. Fontane) 

Кровь с молоком твой сынок - первенец. 

Кровь с молоком и невеста! 

(Н. А. Некрасов) 

В этих предложениях мысль о том, что человек 

обладает хорошим здоровьем, выражена с помо-

щью фразеологизма в яркой образной форме: на бе-

лом как молоко лице играет яркий как кровь румя-

нец. 

Фразеологизмы для оценки умственных 

способностей. 

Голова - своего рода вместилище разума. Вот 

почему во многих фразеологизмах используется 

это слово. 

Светлая голова - ein heller Kopf. В русском 

языке широко употребляются фразеологизмы ходя-

чая энциклопедия и ходячий университет. В немец-

ком языке нет фразеологизма: eine wandelnde 

Universität, а есть ein wandelndes Lexikon. Интере-

сен фразеологизм er hat die Weisheit mit dem Loffel 

gegessen. Он построен на гиперболе (преувеличе-

нии): человек считает себя мудрым, потому что он 

ложкой ел ум и мудрость, поэтому используется как 

средство иронической характеристики тех, кто за-

знается. В русском языке есть смысловой эквива-

лент семи пядей во лбу. Будь ты семи пядей во лбу, 
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а где-нибудь промажешь (Н. Островский). Для ха-

рактеристики человека, не обладающего выдающи-

мися умственными способностями, служат фразео-

логизмы:  

ein Brett vor dem Kopf, haben (букв.: иметь пе-

ред головой доску); 

nicht alle Tassen im Schrank haben (букв.: 

иметь не все чашки в шкафу); 

nicht alle im Кoffer haben (букв.: иметь не все 

в чемодане);  

nicht alle Tonne auf der Flote haben (букв.: 

иметь не все тоны на флейте);  

eine weiche Birne haben (букв.: иметь мягкую 

грушу). 

Смысловыми эквивалентами этих ФЕ явля-

ются у него не все дома, у него одного винтика не 

хватает и т. д. Нам трудно понять, почему ФЕ 

иметь перед головой доску означает «быть глуп-

цом» (это фразеологическое сращение). Однако ис-

тория происхождения его известна: упрямому быку 

подвешивали на рога перед глазами дощечку, 

ослепляли его. После этого бык, потеряв ориента-

цию, покорно и тупо двигался в том направлении, 

куда его гнали. 
Образная основа значения фразеологизма eine 

weiche Birne haben понятна: голова глупца подобна 
мягкой груше. Но особенно интересны фразеоло-
гизмы, характеризующие поведение человека, его 
отношение к другим. В произведениях художе-
ственной литературы, фразеологизмы использу-
ются зачастую как смысловой центр ожидания ге-
роев. Наглядный пример тому роман для детей 
Эриха Кестнера «Двойная Лотта». Автор с боль-
шим тактом решает сложную проблему взаимоот-
ношений родителей и детей. Увлекательно пока-
заны эпизоды из жизни двух девочек- близнецов, 
которые по воле родителей должны жить отдельно. 
Но, проявляя выдержку и находчивость, они соеди-
няют своих родителей и остаются в конце концов 
вместе. Описывая взаимоотношения между девоч-
ками, Э. Кестнер употребляет различные фразеоло-
гизмы. Луиза и Лотта совершенно разные дети. Об 
этом красноречиво говорит фразеологизм wie Feuer 
und Wasser (букв.: как огонь и вода). Но это не по-
мешало им стать неразлучными подругами. Тому 
подтверждение предложение: Die beiden Mädchen 
hängen nur wie die Kletten zusammen. (букв.: обе де-
вочки висят вместе как репьи). В русском языке 
этому есть смысловой эквивалент: их водой не ра-
зольешь. Близнецы - сестры похожи внешне как две 
капли воды. Автор, показывая это, приводит фра-
зеологизм aufs Haar gleichen (букв: похожие по во-
лосу). Душевное состояние девочек, которые встре-
тились в первый раз, их страх Эрих Кестнер выра-
зительно передает с помощью фразеологизмов:  

wie vom Donner geriihrt – словно пораженное 
громом;  

Lotte wird stocksteif wie eine Puppe – Лотта 
остолбенела (от удивления);  

ihr der Hals ist wie zugeschnurt – у нее ком в 
горле. 

Die siehst ja aus wie sechs Tage Regenwetter! 
(букв: выглядишь, как 6 дней дождливой погоды)- 
У тебя такой печальный вид!  

Ihr stehen die Haare zu Berge. (букв.: волосы 
встали горой – волосы встали дыбом.) 

Здесь русские и немецкие фразеологизмы 
имеют аналогичные образные основы и являются 
лишь смысловыми эквивалентами. В немецкой 
фразеологии существует удивительно поэтический 
фразеологизм ein scheues Reh (букв.: робкая ко-
суля), употребляемый в отношении робкой, застен-
чивой Лотты. А вот о Луизе можно сказать Sie hat 
Haare aut den Zahnen. (букв: имеет волосы в зу-
бах), по-русски об этом говорят так: быть бойким 
на язык, ей палец в рот не клади.  

Мы видим, что образное содержание фразео-
логизмов разных языков, конечно, не может совпа-
дать полностью. Из наших примеров видно, что 
смысловые эквиваленты преобладают над полными 
эквивалентами. У большой части фразеологизмов 
немецкого и русского языков образное значение не 
запрятана глубоко, достаточно для его понимания 
сопоставить целостное значение слов-компонен-
тов. 

Фразеология немецкого и русского языков 
очень богата. Рассмотрев только лишь часть фра-
зеологизмов со значением качественной оценки че-
ловека, можно сказать, что фразеологизмы явля-
ются источником интересной и полезной информа-
ции. Осмысление их помогает выявить некоторые 
национальные особенности немецкого и русского 
народа и сделать шаг в направлении развития меж-
культурной компетенции. Конкретный анализ от-
дельных единиц позволяет ответить на вопрос, где 
и в какой степени проявляется наиболее ярко и кра-
сочно национальное своеобразие немецких ФЕ от-
носительно фразеологии русского языка.  
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Abstract 

Teaching physiology to students of the Faculty of Medical Physiology has a number of features. Sections of 

physiology such as Physiology of the Central Nervous System lend themselves to a deeper study. The fundamentals 

of psychophysiology are studied, which open the door to a clinical understanding of many of the processes that 

underlie mental disorders. 
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Medical psychology examines the psychological 

aspects of a doctor's activities and patient behavior. She 

studies the mental manifestations of diseases, the role 

of the psyche in their occurrence, course, treatment, as 

well as in strengthening human health. 

The links between psychology and medicine are 

so close that medical knowledge is absolutely neces-

sary for psychologists working in this field. At the same 

time, physicians are becoming more and more aware of 

the need for psychological knowledge for successful 

treatment work. Thus, medical psychology is a field of 

scientific knowledge and a field of practical work, 

which applies equally to medicine and psychology. The 

efforts of psychologists, physiologists and doctors are 

united in the development of problems in medical psy-

chology. The relevance of medical psychology is deter-

mined by the basic position of medicine that a doctor 

should treat not a disease, but a patient. 

The psychological state is crucial both in the oc-

currence of the disease and in its course. He drank the 

face of the patient, the nurse. Suggestion, self-sugges-

tion. 

The definition of medical psychology, its place, 

scope are still somewhat differently understood by spe-

cialists in different countries. It is generally accepted 

that medical psychology is a field boundary between 

medicine and psychology. At the same time she studies 

the problems of medicine in the psychological aspect 

and uses psychological methods of research and influ-

ence on the healing process. 

In most countries, the concept of clinical psychol-

ogy is widespread, not medical. Clinical psychology in 

the United States includes psychotherapy, psychodiag-

nostics, counseling psychology, psychohygiene and re-

habilitation, some sections of special education, psy-

chosomatics. 

In Poland, medical psychology is also widely un-

derstood, its tasks include diagnosis, clinical rehabilita-

tion, rehabilitation of the disabled, psychotherapy, psy-

chocorrection, monitoring the effectiveness of psy-

chocorrection and psychotherapy.A medical 

psychologist in his activity is faced with the patient's 

individual bodily experience and its subjective interpre-

tation (unlike a doctor, whose accent lies primarily in 

the plane of the objective characteristics of the state of 

the body and only then in the patient's individual expe-

riences). The bodily experience is the experience of the 

life of a whole person; according to the biopsychosocial 

approach, a person as a carrier of psychosomatic unity 

experiences and comprehends bodily experience as a 

life situation and integrates it into the subjective picture 

of the life path. The interaction of a personality and a 

complex life situation associated with bodily experi-

ence includes the processes of experiencing, under-

standing, understanding the situation in the context of a 

holistic life path, as a result of which a new attitude is 

formed in the unity of the emotional, cognitive and be-

havioral components, which expresses the personality's 

internal position or position on attitude towards life. 

Physiology is a subject that helps to comprehend 

the functions of organs and systems and prepares stu-

dents for the successful development of clinical disci-

plines. 

One of the most important tasks of the process of 

teaching normal physiology in the system of higher ed-

ucation is, on the one hand, theoretical training, taking 

into account existing fundamental knowledge, on the 

other hand, the creation of conditions for maximum 

clarity and illustrativeness of the studied phenomena 

and processes with the widespread use of various bio-

logical objects for this purpose, including illustrative 

programs in virtual physiology. 

An important feature of such a course is also a 

more in-depth consideration of the role of the central 

nervous system (CNS) in the regulation of physiologi-

cal and pathological processes due to the formation of 

specific regulatory circuits, including both the supra-

segmental parts of the central nervous system and ANS, 

and the endocrine and immune systems, as elements of 

a single "Regulatory multi-parameter space". 

Modern conditions also require the training of 

highly qualified psychologists who have deep profes-

sional knowledge both in the field of normal physiol-

ogy and who are oriented in various related fields of 

activity. 

Formation of the personality of a future specialist 

in higher education is a complex and multifaceted pro-

cess, the success of which is ensured, first of all, by the 

organization and planning of students' activities, their 

active fulfillment of certain tasks, the creation of exter-

nal and internal conditions for the intensive manifesta-

tion of the necessary professional qualities. It should be 

borne in mind that the formation of a specialist occurs 

not only along with further development and hardening 

of the qualities acquired by him before entering the uni-

versity, but also with the development of new ones, as 

well as with the acquisition of knowledge, skills and 
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abilities necessary in the forthcoming professional ac-

tivity. 

Achievement in teaching success is determined by 

three indispensable conditions - the desire and ability 

of students to learn, the desire and ability of the teacher 

to teach, and the level of organization of the educational 

process. Let us consider them in stages in relation to the 

study of three disciplines: "Anatomy of the central 

nervous system", "Physiology of the central nervous 

system" and "Physiology of higher nervous activity", in 

the course of which students gain knowledge about the 

neurophysiological mechanisms of the work of the ma-

terial carrier of the psyche - the brain. 

These disciplines belong to the basic disciplines of 

the biomedical profile and are fundamental in the edu-

cation of the future psychologist. The main goal of nor-

mal physiology is to study both general and particular 

processes occurring in a healthy human body, preparing 

and shaping the doctor's thinking. 

To achieve this goal, students develop knowledge 

about the basic laws of functioning of the whole organ-

ism, individual systems and mechanisms of their regu-

lation, about the basics of physiological research meth-

ods used in diagnostics and in the study of integrative 

human activity. A high-quality educational process 

cannot exist without profiling and differentiated teach-

ing of theoretical disciplines, and in the context of the 

creation of multi-level higher professional education, 

the importance of fundamental disciplines increases 

significantly.  

For the successful mastering of future clinical dis-

ciplines, the Department of Physiology has made some 

changes, which, in our opinion, will contribute to a 

deeper understanding of the functions of the nervous 

system. The limbic system and its role in the emotional 

sphere are studied in more detail. More hours were al-

located for mastering the material on the physiology of 

the basal ganglia and some disorders of the striopalidar 

system. Second-year students in physiology have a 

knowledge base of anatomy and histology, and the cre-

ation of a good knowledge base in physiology will sig-

nificantly improve the understanding of the psycholog-

ical manifestations of certain diseases. 

Consider the circumstance - the professional level 

of the teacher and his desire and ability to teach. The 

effectiveness and quality of teaching largely depends 

on the personal qualities of the teacher, his professional 

training and pedagogical skills. The teacher is the lead-

ing figure in the entire educational process. He must be 

a bearer of professional knowledge, professional cul-

ture, moral and ethical principles and be a creative per-

son. The role of the teacher is to coordinate the motiva-

tional and semantic new formations of students in the 

learning process. The skill of the teacher determines 

how productively the educational process is built, the 

independent work of students is organized, and the 

methods of control are correctly selected. He must see 

the ultimate goal and how to achieve it. The teacher 

must comprehend the place of his discipline in the pro-

cess of training a qualified specialist. We try to follow 

these principles in our work: we carefully and painstak-

ingly select the necessary educational material, struc-

ture the course in accordance with the goals, coordinate 

it with the specialized departments and accordingly 

build the student's activities (independent and class-

room work). 

The development of skills for independent work is 

one of the tasks of higher education. Ability to work 

independently is a guarantee of future success in pro-

fessional and social activities; it develops a creative ap-

proach to professional activity. In organizing the edu-

cational process, we try to create optimal conditions for 

full-fledged independent work, including self-manage-

ment, self-control, self-esteem and self-motivation. In 

this regard, from our point of view, UIRS can help in 

the form of so-called cross-cutting programs, which 

will allow students to study and improve within the 

framework of one problematic as they study in different 

subjects and courses. For example, the topic 

"Memory": in the courses "Anatomy and Physiology of 

the Central nervous system," the brain structures re-

sponsible for the formation of memory are studied. In 

the course "Physiology of higher nervous activity" - 

neurophysiological mechanisms of the formation of 

different types of memory, and in the course "Psycho-

physiology" - psychophysiological mechanisms of 

memory. Disciplines "Neuropsychology" and "Clinical 

Psychology" study the mechanisms of impairment and 

improvement of memory. 

The desire and ability of students to learn is im-

portant. Undoubtedly, the majority of students have a 

desire to learn, but it, especially in the first year, has not 

yet "crystallized". As you know, the source of students' 

activity in assimilating knowledge, mastering skills and 

abilities is the formation of motivation. So - the moti-

vational prerequisites for studying complex material 

are clearly insufficient. The lack of proper interest in 

the study of these disciplines or their formal study may 

be associated with insufficient professional orientation 

of schoolchildren before entering a university or with 

insufficient work of teachers aimed at increasing inter-

est in their subject. Students have a deceptive impres-

sion that this material has no direct connection with 

psychology and is far from their future professional ac-

tivities. This kind of perception can be partially ex-

plained by the complexity of the teaching material; It is 

no coincidence that when interviewing students, they 

rated these subjects as extremely difficult to study and 

understand. 

We try to explain to students that a psychologist in 

his work will deal with the result of the central nervous 

system, with the manifestation of the higher mental 

functions of a person - memory, attention, emotions, 

etc. means and will require knowledge of the neuro-

physiological mechanisms of the functioning of the 

nervous system as a whole. This is becoming especially 

relevant at the present time, since it becomes more and 

more obvious that all brain work is based not only on 

electrical and biochemical processes in neurons, synap-

ses and nerve centers with the participation of the neu-

rotransmitter systems of the brain. A number of scien-

tists are raising questions about the holographic mech-

anisms of the functioning of both the brain in general 

and memory in particular. 
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Within the framework of educational practice, the 

goal is to form the skills of communication, under-

standing in the future clinical psychologist another per-

son, introspection. “He must be able to feel a person, 

intuitively grasp it deep essence, to subtly resonate with 

the slightest spiritual movements of the client, which 

especially important when working with children who 

are sensitive to falsehood and indifference. " the task of 

the practice is to “involve the student into psychologi-

cal reality, "infecting" it psychological interests, the 

formation of a special vision of a person and his prob-

lems, understanding necessity and possibility of their 

resolution " 

We are trying to use one more pedagogical method 

- education through a subject. For example, discussing 

and examining the mechanisms of the work of nerve 

cells, one can very clearly show the negative effects of 

nicotine, alcohol and drugs on the brain and other sys-

tems of the body. Studying the mechanisms of stress as 

a positive phenomenon on the one hand (hardening, 

training and adaptation of body systems), we pay atten-

tion to the "diseases of stress" that can end this condi-

tion (hypertension, stomach ulcer, neuropsychic disor-

ders). Studying the first and second signaling systems, 

we show with specific examples why the word can heal 

and hurt, summing up the scientific basis for psycho-

therapeutic correction in the future professional activity 

of the student. 

As for practical classes and seminars, they are con-

ducted both in the traditional form of a survey on the 

principle of "question-answer", and collective train-

ings, active seminars using the "round table" method, 

seminars-interviews, solving situational problems. 

Sometimes the plan for such a seminar is a question-

naire, which is brought to the attention of students in 

advance. Active seminars allow successfully develop-

ing students' creative thinking, the ability to reasonably 

prove and defend their point of view. The fact is that 

psychology belongs to public professions, and success-

ful training of psychologists is possible only in the con-

ditions of discussion training, business games of a com-

petitive nature, and even in the study of theoretical dis-

ciplines such classes should be conducted. 

As for the level of organization of the educational 

process, the emergence in the arsenal of pedagogy of 

innovative learning technologies, including distance 

and modular, finds its supporters and opponents. How-

ever, it is clear to everyone that conventional traditional 

education in its purest form is not capable of providing 

proper training. But we should not forget that both dis-

tance and modular learning technologies combine tra-

ditional methods. 

As for practical classes and seminars, they are con-

ducted both in the traditional form of question-and-an-

swer surveys, and collective trainings, active seminars 

using the method of "round table", seminars-inter-

views, solving situational problems. Sometimes the 

plan of such a seminar is a questionnaire, which is 

brought to the attention of students in advance. Active 

seminars allow to successfully develop creative think-

ing of students, the ability to prove and defend their 

point of view. The fact is that psychology belongs to 

the public professions, and the successful training of 

psychologists is possible only in the conditions of dis-

cussion training, business games of a competitive na-

ture, and even in the study of theoretical disciplines it 

is necessary to conduct such classes. 

As for the methods of control of knowledge acqui-

sition, we use traditional methods - oral and written sur-

veys, in which there is a live contact between teacher 

and student, as well as test control using unified tests. 

Each method has its positive and negative features. 

The positive aspects of distance and modular 

teaching methods include good methodological equip-

ment of the educational process (teaching and monitor-

ing computer programs, slide and video lectures, work-

books, unified tests, etc.). This simplifies the organiza-

tion of the learning process. Our experience shows that 

distance and modular education systems raise students' 

independence more than in a traditional education sys-

tem. 

Conclusions. Psychology today is a multidiscipli-

nary science of human mental activity in any sphere of 

public life. Knowledge of the basics of psychology is 

necessary for the future doctor for further study of med-

ical psychology and psychiatry. And sensation and per-

ception are the basis in human knowledge of the world 

around us and ourselves. 
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Abstract 

The article considers the derivational features of term-formation of the subject area "FAMILY SOCIOLOGY" 

in modern English. Morphologically, the models of English terminological units of the family sociology sphere 

are analyzed: affixation, conversion, contamination. 

Аннотация 

В статье изучаются деривационные особенности формирования терминологии предметной области 

«СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ» в современном английском языке. Анализируются морфологически модели ан-

глийских терминологических единиц сферы социологии семьи: аффиксация, конверсия, контаминация. 
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Социология семьи – область науки, которая за-

нимается изучением семьи как института, имею-

щего центральное значение для общественной 

жизни. К основным объектам изучения социологии 

относятся универсальность семьи, неизбежность 

вариативности семейных форм, необходимость се-

мьи для интеграции индивидуумов в социальные 

миры. Семейная социология, как правило, связана с 

формированием, поддержанием, ростом и растор-

жением родственных связей и обычно выражается 

в исследованиях, посвященных ухаживаниям и 

браку, воспитанию детей, брачной адаптации и раз-

воду. Эти области исследований расширились и 

претерпели значительные изменения в XX веке. В 

рассматриваемый период, в ХХI веке, они охваты-

вали бесконечное разнообразие тем, связанных с 

полом, сексуальностью, близостью, привязанно-

стью и всем, что можно отнести к родственным свя-

зям.  

Деривация является важнейшим фактором 

формирования предметной области 

«СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ». Деривация представ-

ляет собой глобальный процесс создания и модели-

рования любых вторичных и последующих единиц, 

сущностей и феноменов, а предметная область и 

представляет собой сложный интегративный фено-

мен. Деривация – это «процесс образования или ре-

зультат образования в языке любого вторичного 

знака, т.е. знака, который может быть объяснен с 

помощью единицы, принятой за исходную, или вы-

веден из нее путем применения определенных пра-

вил» [Кубрякова 1974: 64]. 

Терминодеривация понимается как «создание 

терминов той или иной когнитивной области, рас-

сматриваемое как процесс вторичной номинации в 

системе терминологии, осуществляемый на основе 

совокупности механизмов и способов структуриро-

вания, производства, возникновения терминологи-

ческих знаков» [Борисова 2008: 77]. Терминологи-

ческая деривация является основным способом вер-

бализации научной картины мира. Итогом процесса 

терминологической деривации является не только 

создание вторичной терминологической единицы, 

но и возникновение особых деривационных отно-

шений между производящими и производными 

единицами языка. В данном контексте термин «де-

ривация» используется нами как контекстуальный 

синоним понятиям «создание», «формирование» 

или «интеграция».  

В понимании термина мы придерживаемся 

определения Л.В. Ивиной. По ее мнению, термин – 

это «основная единица науки, специальных отрас-

лей знаний и сфер деятельности человека, призван-

ная номинировать объекты и процессы и одновре-

менно служить средством познания окружающего 

мира» [Ивина 2003: 14]. Таким образом, термин по-

нимается как специальное слово или словосочета-

ние, принятое в определенной профессиональной 

сфере и употребляемое в профессиональной ком-

муникации.  

В рамках данной статьи нас интересуют мор-

фологические деривационные модели терминов 

предметной области «Социология семьи» в англий-

ском языке. Термины социологии семьи образо-

ваны по различных морфологическим моделям – 
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суффиксация, префиксация и префиксально-суф-

фиксальный способ терминообразования, конвер-

сия, контаминация. 

Наиболее частотными суффиксами в сфере со-

циологии семьи современного английского языка 

являются: являются -or, -er: child-minder, home-

maker; -ion: cohabitation; -ing: parenting;–ship: 

courtship; -al: marital; -ity: fertility; -ive: contracep-

tive technologies; -ed: segregated family, -y: sociol-

ogy; -al: empirical; -age: marriage; -less: childless 

family; -cy: pregnancy, intimacy; -ence (ance): family 

maintenance; -(a)tion/-sion /-ion: institution; -ist: so-

ciologist; -ce: devorce; -chy: patriarchy; -ity: sexual-

ity; -ment: employment; -ness: childlessness, hood-: 

widowhood.  

Выделены следующие продуктивные пре-

фиксы: un-: unpaid (work); inter-:interacting(individ-

uals); contra-:contraception; de-: definitions of fam-

ily; inter-: (family)interaction; infer-:inferential (sta-

tistics); in-: (family) income; im-: immorality; co- : 

cohibition; re- :(abortion) restrictions; con-: contem-

perary (family); teen-: teenage (pregnancy);ex-: ex-

tended families; anti - :antimiscegenation (law); poly- 

polygyny. 

Отмечено, что префиксальные термины боль-

шей частью принадлежат к общенаучной термино-

логии, их принадлежность к предметной области 

«СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ» обусловлена их сочета-

емостью с другими терминами исследуемой пред-

метной области.  

Префиксально-суффиксальный способ подра-

зумевает одновременное использование практиче-

ски тех же аффиксов, что и в рамках префиксации 

и суффиксации. Например: in + N + -ity: infertility; 

re- + V + -ment: replacement(fertility); co + V + -

ation: cohabitation; mono-+ N + y: monogamy; exo-+ 

N + y: exogamy; endo-+ N + y: endogamy; bi-+ N + -

al: bilateral(descent). 

Конверсия относится к морфологическим 

способам словообразования, предполагающим пе-

реход слова из одной части речи в другую без изме-

нения внешней формы. В ходе исследования были 

выделены следующие модели: 

1) N → V: mothercare→to mothercare ( мате-

ринская забота – проявлять материнскую заботу); 

2) V → N: 1.to help → a help ( помощница по 

дому, домработница); 

2.to stay at home→ a stay- at –home (пребывание 

дома).  

3) Adv. →N: 1.dating(girl) → dating up 

(свидание); 

2. poor→ a (time) poor (человек, занятый на 

многих работах, в постоянном состоянии нехватки 

времени). 

4) Adv. → V: 1. grey→ to grey( становиться се-

дым).  

В предметной области «СОЦИОЛОГИЯ 

СЕМЬИ» от глагола to grey образован герундий 

greying – повышение среднего возраста населения.  

2. large → to large в составе фразового глагола 

to large it up – развлекаться (тематическая группа 

«Индустрия досуга»). 

Контаминация – этот термин может быть при-

менен как для описания явлений словообразова-

тельного, так и семантического и синтаксического 

уровней. Особенность терминологии, образован-

ной путем контаминации состоит в том, что такие 

термины, скорее, принадлежат научно-популяр-

ному, нежели научному дискурсу. Поскольку со-

циология семьи охватывает значительное число 

сфер деятельности человека, такие слова переходят 

из обиходной лексики в специальную лексику и 

становятся терминами.  

Рассмотрим морфологические модели образо-

вания терминов-контаминантов. 

1) Gaydar – gay + radar (человек, который 

сразу же распознает людей с нетрадиционной ори-

ентацией).  

В данном случае начальный компонент пер-

вого слова присоединяется к финальному компо-

ненту второго. 

2) Workaholic – work + alkaholic ( человек, по-

мешанный на работе). Первое слово-источник 

представлено полностью, второе усечено. 

3) Kidult – kid+adult (взрослый, который ве-

дет себя как ребенок). 

Первое слово-источник представлено полно-

стью, второе усечено. 

В ходе анализа практического материала мы 

пришли к выводу о том, что однокомпонентные 

термины, образованные по морфологическим моде-

лям, сформированы преимущественно в результате 

суффиксации, далее следуют единицы, образован-

ные префиксально-суффиксальным способом. Ме-

нее часто встречаются конверсия и контаминация.  

Установлено, что терминообразующим потен-

циалом обладают глаголы, имена существитель-

ные, имена прилагательные и причастия.  
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Abstract 

This paper considers the issue of ‘friend-or foe’ opposition in humorous discourse. Upon analyzing jokes 

about representatives of different nations, ethnicities and professions, people living in various regions, etc., there 

were identified two types of scripts: with and without direct opposition. The former is implemented in the text by 

means of singling out two or more groups of individuals who demonstrate differing behaviors in a certain situation. 

In the latter case, one category of individuals is singled out and is put into opposition with the joke teller, reader, 

listener on the level of subtext. Thus ‘friend-or-foe’ opposition is actualized in the text, the ‘foe’ being someone 

that the joke teller doesn’t associate oneself with and whose behavior doesn’t correlate with one’s norms and 

values.  

Аннотация 

Статья посвящена экспликации оппозиции «свои-чужие» в юмористическом дискурсе. Проанализи-

рованы анекдоты о представителях различных наций, народов и профессий, жителях отдельных регионов 

и пр. Установлено использование сценариев двух типов: с прямым противопоставлением и без. Прямое 

противопоставление реализуется в анекдоте посредством выделения двух и более категорий индивидов, 

которые демонстрируют различающиеся поведенческие реакции на заданную ситуацию. Во втором слу-

чае в анекдоте выделяется определенная категория людей, которая на уровне подтекста противопо-

ставляется рассказчику, слушателю, читателю анекдота. Таким образом происходит актуализация оп-

позиции «свои-чужие», где в роли «чужих» выступают те, с кем рассказчик и др. себя не идентифици-

руют и чье поведение не соответствует их нормам и ценностям. 

 

Keywords: opposition, friend-or-foe, humor, discourse, jokes. 
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Оппозиция «свои-чужие» является одной из 

смыслообразующих в построении индивидуальной 

и общественной картины мира. Ее фундаменталь-

ный характер отмечает Ю. С. Степанов: «Это про-

тивопоставление, в разных видах, пронизывает всю 

культуру и является одним из главных концептов 

всякого коллективного, массового, народного, 

национального мироощущения». [8, с. 126]. В зави-

симости от того, какой коллектив мы рассматри-

ваем и какой признак используем в качестве опре-

деляющего, в данном коллективе всегда можно 

найти отчетливое различие между «своими» и «чу-

жими». Принцип «свои-чужие» не только отличает 

«свой народ» от «не своего», «другого», «чужого», 

но и разделяет нас согласно этнической, гендерной, 

социальной, политической и др. принадлежности. 

Для мужчины «своими» будут считаться другие 

мужчины, для республиканца «свои» – это члены 

республиканской партии, для немца – немцы. Это 

относится к общепринятым представлениям о 

мире, на оценочном же уровне деление на «своих» 

и «чужих» зависит от степени их соответствия нор-

мам и ценностям, существующим в некоторой 

группе. В этом случае общепринятое деление на 

«своих» и «чужих» может игнорироваться. Напри-

мер, человек того же пола, возраста, национально-

сти и социального положения может восприни-

маться как «чужой», если он ведет себя странно или 

вызывающе. Если объект или явление отклоняется 

от нормы или воспринимается в негативном ключе 

согласно общей для данной группы шкале ценно-

стей, то он воспринимается как «чужой». [1, с. 217–

218].  

Ввиду своей универсальности, оппозиция 

«свои-чужие» рассматривается в научной литера-

туре в междисциплинарном аспекте. Ее осмысле-

нием занимаются как отечественные, так и зару-

бежные представители различных областей гума-

нитарных наук. Например, в рамках антропологии, 

социологии и политологии оппозиция главным об-

разом сводится к противопоставлению этнических 

общностей: «свой народ» – «чужой народ». Культу-

рологический подход к описанию «своих-чужих» 

характеризуется выявлением, описанием и сопо-

ставлением констант различных культур. Что каса-

ется лингвистики, то внимание исследователей 

привлекает собственно языковая сущность дихото-

мии «свои-чужие». Так, А. Б. Пеньковский выска-

зал гипотезу о существовании семантической кате-

гории «чуждости», которая «должна сопрягаться с 

категорией отрицательной оценки («чужое – пло-

хое») и иметь специальные средства языкового вы-

ражения (хотя бы в виде отдельных, не связанных 
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друг с другом звеньев)» [7, с. 54]. Современные 

лингвисты рассматривают вопросы, связанные с 

сущностными признаками оппозиции, её семанти-

ческими и формальными основаниями. Тем не ме-

нее, несмотря на интерес исследователей к данной 

теме, проблема языковой сущности противопостав-

ления «свои-чужие» и в частности вопросы, связан-

ные с ее теоретическими основаниями, функциони-

рованием и репрезентацией в различных типах дис-

курса, требует доработки и глубинного 

осмысления. [3, с. 174–176]. 

В ходе анализа практического материала (300 

анекдотов на русском языке из открытых интернет-

источников), нами было отмечено, что в 70 процен-

тах текстов присутствует выделение некоего инди-

вида либо группы индивидов по национальному, 

этническому, социальному и др. признаку, а проти-

вопоставления как такового нет. В связи с этим воз-

никает вопрос, могут ли рассматриваться подобные 

тексты как варианты актуализации оппозиции 

«свои-чужие». Рассмотрим несколько примеров: 

Пример 1. В белорусской деревне во время 

войны словили немцы сельского парня, который по-

могал партизанам, ну и повесили его прилюдно. Ви-

сел он день, два, на третий сняли его односельчане 

с верёвки, а он упал и оглядываться начал. 

– Янка, як жа так? Як жа ты жывым за-

стаўся? 

– Як, як… Спачатку больна была… А потом 

прывык…  

Пример 2. Решили учёные провести опыт, кто 

как из представителей разных наций поведёт себя 

в экстремальной ситуации. Поставили в центре 

пустой комнаты стул с гвоздём в центре. Первым 

вошёл русский. Сел на стул, вскочил. Разозлился, 

начал со стулом на стены кидаться, матом кри-

чать. 

Потом зашёл украинец. Сел на стул, укололся. 

Встал, смотрит – гвоздик. Взял и в карман поло-

жил – авось в хозяйстве пригодится. 

Третьим зашёл беларус. Тоже сел на стул, 

встал уколотый. Посмотрел на гвоздь и подумал: 

«А можа так і трэба?» и обратно сел на стул. [2]. 

Пример 3. - Соломон, сколько будет семью во-

семь? 

- А мы продаем или покупаем? [6]. 

Пример 4. Программиста спрашивают:  

- Как вам удалось так быстро выучить ан-

глийский язык?!!  

- Та, ерунда какая. Они там почти все слова из 

С++ взяли. [5]. 

В Примерах 1, 3 и 4 выделяется некоторая 

группа индивидов (белорусы, евреи и программи-

сты соответственно), которая помещается в юмори-

стическую ситуацию и через эту ситуацию наделя-

ется определенными качествами. На первый взгляд, 

противопоставления в текстах нет, так как выделя-

ется лишь одна группа людей по одному дифферен-

цирующему признаку (нация, этнос, профессия) и, 

соответственно, нет разделения на «хороших 

своих» и «плохих чужих». Тут стоит сделать ого-

ворку, что «чужое» не всегда означает «плохое», а 

«свое» – «хорошее». «Свое» – это определенная 

норма, которая, в зависимости от ситуации, может 

иметь как положительный, так и отрицательный за-

ряд. Эта норма не является априори единственно 

верной, но считается естественной. Таком образом, 

«свое» не всегда восхваляется, но может подвер-

гаться критике. Что касается категории «чужое», 

она, соответственно, не всегда несет отрицатель-

ный заряд. Отклонение от нормы может вызывать 

как осуждение, так и одобрение, причем последнее 

может означать, что «свое» воспринимается нега-

тивно и имплицитно, а в некоторых случаях и экс-

плицитно, критикуется. [1, с. 217–218].  

В Примере 2 выделяются уже три группы ин-

дивидов согласно их национальной принадлежно-

сти. Они также наделяются некоторыми, зачастую 

стереотипными, качествами, которые читатель или 

слушатель определяет из ситуации. В данном слу-

чае, в отличие от рассмотренных выше примеров, 

противопоставление эксплицитно выражено, и ис-

пользована стандартная для анекдотов схема, в ко-

торой действие происходит три раза. В текстах по-

добного типа основным объектом насмешки явля-

ется третья группа индивидов, реакция которой на 

ситуацию видится рассказчику или читателю, как 

правило, нелепой, несообразной, неумной и т. д.  

На наш взгляд, противопоставление и деление 

на «своих» и «чужих» присутствует как в Примере 

2, так и в Примерах 1, 3 и 4. Поясним свою пози-

цию: как только происходит выделение некоторой 

группы индивидов по какому-либо признаку, это 

означает, что остальные индивиды воспринима-

ются как «другие», не обладающие данным призна-

ком. Они могут не упоминаться в тексте экспли-

цитно, но мы подсознательно понимаем, что в анек-

дотах 1, 3 и 4 происходит отстройка белорусов, 

евреев и программистов от всех остальных. Они – 

такие, все остальные – другие. Кто будет «своим», 

а кто «чужим» зависит, в данном случае, от само-

идентификации участников коммуникации.  

Как уже упоминалось ранее, на оценочном 

уровне деление на «своих» и «чужих» зависит от 

степени их соответствия нормам и ценностям, су-

ществующем в некотором коллективе. В этом слу-

чае общепринятое деление на «своих» и «чужих» 

может игнорироваться, и рассказчик, слушатель 

либо читатель анекдота может как осуждать дей-

ствия объекта насмешки, как не соответствующие 

нормам и ценностям данного общества, так и соли-

даризироваться с ним.  

Итак, юмор используется для того, чтобы нала-

дить связь с окружающими, создать ощущение 

общности и исключить из общения чужаков. 

Именно наличие «чужих» делает людей частью 

группы «своих». [4, с. 13]. Рассказывая анекдот, го-

ворящий подразумевает: «Я рассказываю тебе 

анекдот, потому что ты такой, как я, а не такой, как 

те, о ком идет речь в анекдоте». Или: «Я рассказы-

ваю тебе анекдот, так как он о таких, как мы с то-

бой». [9, с. 51–53]. Таким образом, анекдот делит 

окружающих на «своих» и «чужих», даже если он 

не несет в себе прямого противопоставления и в его 

основе лежит выделение одной группы людей, ко-
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торые помещаются в некую юмористическую ситу-

ацию. На поверхностном уровне противопоставле-

ния нет, но оно есть в подтексте: когда эта группа 

людей выделяется, она противопоставляется рас-

сказчику, слушателю, читателю либо тем, кто нахо-

дится вне коммуникативной ситуации и не принад-

лежит данной группе.  
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Abstract 

The characteristics of adaptive readiness and person coping-strategies from the overcoming stressful 

situations and life difficulties point of view are described in the article; the factors influencing the law enforcement 

officers’ value orientations formation, which determine the choice of coping behavior strategy in different spheres 

of life are determined; the results of the strategies diagnostics and law enforcement officers’ coping behavior 

models at different stages of professional training are presented and analyzed.  

Анотація  

У статті надана характеристика адаптаційної готовності та копінг-стратегій особистості з то-

чки зору подолання стресових ситуацій та життєвих труднощів; визначено фактори, що впливають на 

формування ціннісних орієнтацій правоохоронців, що обумовлюють вибір стратегії копінг-поведінки у рі-

зних сферах життя; представлено та проаналізовано результати діагностики стратегій і моделей ко-

пінг-поведінки правоохоронців на різних етапах професійної підготовки.  
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Постановка проблеми. Реалії сучасного світу, 

що стрімко змінюються, вимагають від особистості 

правоохоронця мобілізації адаптаційного потенці-

алу та диференційованого вибору стратегій присто-

сування до навколишньої дійсності.  

Вивчення механізмів подолання працівником 

поліції стресових, критичних і екстремальних ситу-

ацій є актуальною проблемою. З урахуванням висо-

ких соціальних вимог до сучасного правоохоронця 

все більше актуальними стають дослідження адап-

таційних властивостей особистості, адаптаційної 

готовності з точки зору подолання нею складних 

або стресових ситуацій, копінг-стратегій. Особли-

вий інтерес становить дослідження динаміки стра-

тегій копінг-поведінки правоохоронців на різних 

етапах фахової підготовки. 

Стан дослідження проблеми. На сьогодні 

проблема адаптаційної готовності та копінг-страте-

гій особистості залишаються провідними в дослі-

дженні вітчизняних та закордонних вчених.  

Адаптаційна готовність є регулятором поведі-

нки особистості та необхідною умовою адаптації. 

Вона дозволяє особистості зберегти свій настрій на 

пристосування до значущої ситуації (з точки зору 

реалізації потреб) при розумінні суб'єктом, що вона 

вирішиться позитивно. Тобто, налаштування осо-

бистості на пристосування і прийняття рішення 

адаптуватися пов'язане з функціонуванням адапта-

ційної готовності. Р. М. Шаміонов виділяє два рівні 

готовності до адаптації: диспозиційні явища на 

включення в процес адаптації і явища, що відобра-

жають суб'єктивні критерії в адаптації [1]. 

У своїх дослідженнях М. В. Григор'єва розкри-

ває структуру адаптаційної готовності, під якою 

вона розуміє схильність суб'єкта взаємодії до прий-

няття, сприйняття динаміки навколишнього сере-

довища, здійснення конкретних дій по встанов-

ленню рівноваги між можливостями середовища і 

вимогами особистості в новій ситуації, що постійно 

змінюється [2]. 

Вивчення тільки адаптаційних параметрів осо-

бистості й пов'язаних з нею психічних явищ недо-

статньо для оцінки стану сучасної особистості та її 

взаємодії в різних ситуаціях і сферах діяльності, 

прогнозу ймовірних трансформацій. Проблема ада-

птаційної готовності особистості нерозривно пов'я-

зана з копінг-стратегіями.  

Копінг-стратегії визначаються як складові ада-

птивної поведінки, за допомогою яких особистість 

прагне впоратися з життєвими труднощами. На ду-

мку С.К. Нартова-Бочавер, копінг – це індивідуаль-

ний спосіб взаємодії особистості з ситуацією відпо-

відно до її власної логіки, значущості в житті лю-

дини і її психологічних можливостей [3]. 

Застосування певних особистісно і ситуативно-зу-

мовлених копінг-стратегій дозволяє особистості 

якомога ефективніше адаптуватися до вимог ситуа-
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ції, послабити або пом'якшити її, уникнути або зви-

кнути до неї, таким чином погасити вплив стресу на 

організм.  

У своїх дослідженнях Р. Лазарус і С. Фолкман 

підкреслюють особливу роль когнітивних констру-

ктів, що обумовлюють способи реагування на жит-

тєві труднощі. Ефективне опанування важкої ситу-

ації описується вченими як гнучка, активна, усвідо-

млена і довільна поведінка, що розширює адаптивні 

можливості індивіда [4]. Розглядаючи різні страте-

гії копінг-поведінки особистості у важких життє-

вих ситуаціях, Р. Лазарус виділяє наступні види ко-

пінг-механізмів: 

1) конструктивні стратегії, які передбачають 

виражений самоконтроль і планування шляхів 

розв’язання проблеми; 

2) відносно конструктивні моделі, особливе мі-

сце серед яких відводиться позитивній переоцінці 

ситуації та прийняття відповідальності за події, що 

відбуваються; 

3) неконструктивні стратегії – дистанцію-

вання, втеча-уникнення, конфронтація та ін. [5]. 

Екстремальний характер професійної діяльно-

сті правоохоронця обумовлює високий рівень 

стресу, який призводить до зниження ефективності 

професійної діяльності. Для успішної професійної 

діяльності необхідна наявність певних механізмів 

опанування стрес-факторів [6]. Це висуває підви-

щені вимоги до копінг-ресурсів особистості, які за-

безпечують успішність діяльності працівників по-

ліції в екстремальних умовах.  

Є.В. Ковтун у своєму дослідженні виділяє три 

стилі копінг-поведінки, які призводять до успішних 

результатів у стресових ситуаціях [7]. Перший 

стиль визначається як «Регулятивний копінг», коли 

упевнені дії, вступ в соціальний контакт і високий 

рівень саморегуляції допомагають особистості ус-

пішно виконувати поставлені завдання в професій-

ній діяльності. Копінг характеризується сформова-

ністю потреби в усвідомленому плануванні діяль-

ності. При виникненні непередбачених обставин 

особистість легко перебудовує плани та програми 

виконавських дій. Якщо отримані результати не уз-

годжуються з метою, особистість корегує власні дії, 

адекватно реагує на швидку зміну подій у стресовій 

ситуації та успішно вирішує поставлену задачу. 

Другий стиль позначений як «Авторитарний 

копінг». Діяльність особистості характеризується 

екстремальними умовами. Авторитарний стиль ре-

агування на стресові ситуації є найбільш оптималь-

ним для досягнення успішності при виконанні за-

вдання. 

Третій стиль позначений автором як «Раціона-

льний копінг». Особистість використовує обережні 

дії, продумує свою поведінку для розв’язання пос-

тавлених задач. Людина здатна розробляти адеква-

тну програму дій для досягнення результатів, які 

відповідатимуть поставленим цілям, а також виок-

ремлювати найбільш сприятливі умови для досяг-

нення мети. Якщо виникає неузгодженість постав-

леної мети з отриманими результатами, особистість 

здатна своєчасно оцінити цей факт, виявити при-

чини, що призвели до нього, гнучко адаптуватися 

до нових умов для досягнення поставлених цілей. 

Всі виділені автором стилі копінг-поведінки 

рівнозначні, оскільки всі вони є конструктивними 

та ведуть до успіху в професійній діяльності, хоча і 

відрізняються структурною організацією. 

Необхідно зазначити, що різноманітність стре-

согенних ситуацій і факторів, а також індивідуа-

льно-психологічні особливості особистості правоо-

хоронців (зокрема розвиток ціннісно-смислової 

сфери), обумовлюють різні способи (стратегії та 

стилі) копінг-поведінки.  

Отже, сукупність стратегій копінг-поведінки, 

їх ціннісно-смислова обумовленість і спрямова-

ність визначають стиль адаптації особистості.  

Мета дослідження: виокремити фактори, що 

впливають на формування ціннісних орієнтацій 

правоохоронців у різних сферах життя; діагносту-

вати та проаналізувати особливості стратегій і мо-

делей копінг-поведінки правоохоронців на різних 

етапах професійної підготовки як типів реакцій 

особистості на складні життєві та професійні ситу-

ації. 

Виклад основного матеріалу. Перевага ви-

бору тієї чи іншої адаптаційної траєкторії пов'язана 

зі спрямованістю особистості, її ціннісно-смисло-

вими орієнтаціями, світоглядними установками, ха-

рактером ставлення до себе та оточення. Стратегії 

копінг-поведінки також обумовлені розвитком цін-

нісно-смислової сфери людини. В контексті цього 

необхідно зазначити, що професія правоохоронця 

накладає суттєвий вплив на розвиток його цінніс-

них орієнтацій. Так, для поліцейських значущими, 

крім таких термінальних цінностей як здоров'я, лю-

бов, щасливе сімейне життя, стають: впевненість в 

собі, стресостійкість, акуратність, старанність, чес-

ність, відповідальність, терпимість, ефективність у 

справах, честь і покликання відстоювати інтереси 

особистості й суспільства. Тобто сучасне розуміння 

призначення служби в правоохоронних органах ви-

ражається в ціннісній категорії сенсу професійної 

діяльності.  

Життєві цінності, проявляючись в цілях, іде-

алах, переконаннях, інтересах та інших аспектах 

свідомості особистості, визначають вибір життє-

вого шляху, спрямовують поведінку та особистісне 

просування, самовизначення людини, розвивають її 

життєвий потенціал в сучасному світі та в майбут-

ньому, а також обумовлюють вибір стратегії ко-

пінг-поведінки в складних ситуаціях. 

До об'єктивних і суб'єктивних факторів, що 

впливають на формування ціннісних орієнтацій 

правоохоронців у професійній діяльності, можна 

віднести [8]: трансформацію соціальної структури 

суспільства; вплив специфічних умов праці (сувора 

правова та моральна регламентація; жорстка субор-

динація в стосунках, часті структурні зміни, невід-

повідність напруженості та відповідальності праці 

рівню оплати); особливості соціально-психологіч-

ного клімату підрозділів та корпоративної куль-

тури; вплив комунікації та засобів масової інформа-

ції.  
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На різних етапах професійної самореалізації 

динаміка трансформацій особистісної сфери право-

охоронців виявляється у вигляді стійких життєвих 

стратегій, які забезпечують можливість переживати 

досвід зв’язків зі світом у контексті професійної ді-

яльності як стійке ставлення, що охоплює суб’єкти-

вне відчуття джерела власного досвіду (відповіда-

льність, виділення значущих професійних перспек-

тив, ухвалення рішення) [9].  

У професійній та позаслужбовій сфері життє-

діяльності співробітників правоохоронних органів 

специфіка їх ціннісних орієнтацій визначається на-

ступними факторами: професійною ідентифіка-

цією, обумовленою приналежністю до професійної 

групи; системою особистісних якостей, що демон-

струються в професійному та особистому житті; не-

обхідністю дотримання моральних і правових норм 

поведінки, в тому числі в несподіваних екстремаль-

них ситуаціях і ситуаціях професійного ризику; 

специфікою спілкування з представниками різних 

соціальних верств, включаючи членів криміналь-

них угрупувань. 

В конфліктних стресових ситуаціях працівник 

поліції може вживати сукупність стратегій, які за-

чіпають емоційну, когнітивну і поведінкову сферу 

її функціонування. Свідомі стратегії щодо реагу-

вання на стресові ситуації розглядаються як «копі-

нгові відповіді». Основною метою адаптивної пове-

дінки правоохоронця є встановлення продуктивної 

взаємодії між ним і суспільством. При цьому об-

рана ним стратегія в конкретній ситуації не завжди 

може бути ефективною і не завжди приводить осо-

бистість до стану оптимальної адаптованості. Нев-

міння ефективно долати стресові ситуації може 

приводити до виникнення надзвичайних ситуацій 

(самогубств, загибелі особового складу, порушення 

законності) або негативним проявам (міжособисті-

сних конфліктів, дезадаптованим формам поведі-

нки, посттравматичним стресовим розладам, агре-

сивності, алкоголізації тощо). 

Вчені роблять спроби виділити критерії ефек-

тивності копінга. Однак всі ці спроби не можна на-

звати однозначно успішними. Проблема полягає в 

тому, що ефективними можуть бути будь-які 

спроби впоратися з ситуацією, тому що копінг-по-

ведінка є полідетермінованою. Як детермінанти 

ефективного копінга можуть виступати: статево-

рольові стереотипи, специфіка стресової ситуації, 

особистісні особливості, наявність-відсутність очі-

куваної соціальної підтримки, часовий фактор. В 

основі вивчення ефективного копінга має лежати 

визнання того, що існують індивідуальні відмінно-

сті реакцій на стрес. Одна і та ж сама стресова си-

туація може по-різному впливати на різних людей. 

Адаптована особистість вибирає найбільш ефекти-

вний копінг. 

У межах цієї статті ми виокремили такі взаємо-

залежні складові поведінкового компонента профе-

сійної діяльності правоохоронця: адаптаційна гото-

вність особистості (стресостійкість), навички та 

стилі саморегуляції поведінки (вміння встановлю-

вати, реалізовувати й коригувати взаємовідносини, 

встановлювати емоційно позитивні контакти, 

управляти та впливати на поведінку й стосунки, 

об’єктивність, уважне й тактовне ставлення до ко-

лег і громадян, гнучкість і самостійність поведі-

нки), індивідуально-ділові якості (вимогливість, 

дисциплінованість, ініціативність, організованість, 

помірна схильність до ризику, рішучість, самокри-

тичність, цілеспрямованість тощо), механізми пси-

хологічного захисту та стратегії копінг-поведінки. 

Більш детально зупинимося на аналізі останньої 

складової поведінкового компонента, а також на 

особливостях стратегій і моделей копінг-поведінки 

правоохоронців на різних етапах професійної 

підготовки.  

За допомогою особистісного опитувача 

«SACS» С. Хобфолла ми діагностували особливо-

сті стратегій і моделей копінг-поведінки правоохо-

ронців на різних етапах професійної підготовки як 

типів реакцій особистості на складні життєві та 

професійні ситуації. Вибірку дослідження склали 

257 правоохоронців, які були поділенні на чотири 

групи: 1 група – курсанти 1 курсу факультету №3 

ХНУВС (n = 75), 2 група – курсанти 2 курсу факу-

льтету № 3 ХНУВС (n = 80), 3 група – курсанти 3 

курсу факультету № 3 ХНУВС (n = 77), 4 група – 

слухачі магістратури факультету № 3 ХНУВС (n = 

25). 

Результати емпіричного дослідження пока-

зали, що у складних життєвих ситуаціях для першо-

курсників є характерним вступати у контакт для 

сумісного з іншими прийняття рішення. Попри це, 

першокурсники здатні взяти на себе відповідаль-

ність і самостійно розв’язувати проблеми, хоча ще 

потребують підтримки оточення. Другокурсники 

прагнуть до спільної діяльності для досягнення 

цілей, що збігаються й уникнення ризику невдачі 

шляхом тривалого аналізу варіантів рішення та 

можливих наслідків, вони схильні до перестра-

ховки й обережних дій. Третьокурсники шукають 

підтримку з боку оточення (сім’ї, друзів, колег), 

проявляють уміння вирішувати проблемні, важкі 

ситуації спільно з іншими людьми, здатні до 

співпраці й поведінки, що поєднує внутрішню силу 

та ввічливість до оточення. Слухачі магістратури 

використовують практично однаковий із третьо-

курсниками набір моделей копінг-поведінки: по-

шук соціальної підтримки та взаємодію з людьми. 

Однак вони більш схильні до обережних дій і вива-

жених рішень, ніж третьокурсники [10]. 

В ході дослідження ми визначили загальний 

індекс конструктивності стратегій копінг-по-

ведінки (див. рис. 1).  
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Рисунок 1 – Індекс конструктивності стратегій копінг-поведінки правоохоронців  

на різних етапах фахової підготовки (хср) 

 

У першокурсників показник цього індексу має 

найменше значення (хср = 1,14), але відповідає сере-

дньому рівню конструктивності. Цікавим є той 

факт, що у другокурсників цей показник є найви-

щим (хср = 1,43) і, відповідно, має високий індекс. 

У третьокурсників (хср = 1,25) і слухачів магістра-

тури (хср = 1,34) показники також відповідають ви-

сокому рівню конструктивності використання 

копінг-стратегій поведінки. 

На підставі таких даних можна дати сприятли-

вий прогноз щодо подальшого розвитку стресостій-

кості й використання продуктивних стратегій 

копінг-поведінки у професійній діяльності право-

охоронця. 

Висновки. Специфіка ціннісних орієнтацій су-

часних правоохоронців повинна бути виражена у 

високоморальному призначенні професійної діяль-

ності та пов'язана з обов'язком і відповідальністю, 

честю і покликанням відстоювати інтереси особис-

тості й суспільства з охорони правопорядку. Цінні-

сно-смислова сфера особистості обумовлює про-

цеси адаптаційної готовності працівників поліції до 

жорстких вимог соціального та професійного сере-

довища. Аналіз адаптаційної готовності працівни-

ків поліції до виконання професійної діяльності в 

конфліктних або стресових ситуаціях, а також діаг-

ностика стратегій і моделей копінг-поведінки пра-

воохоронців на різних етапах професійної підгото-

вки не вичерпують усіх аспектів поставленої в дос-

лідженні проблеми. Видається цікавим розробка 

комплексних програм, спрямованих на корекцію 

життєвих цінностей і орієнтирів правоохоронців, а 

також формування ефективних стратегій і способів 

копінг-поведінки для успішної взаємодії з соціаль-

ною дійсністю.  
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Abstract 
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on the need for changes in this system, taking into account the decentralization and transfer of functions of the 

system of social services to communities and the United Territorial Communities in Ukraine. It is noted that today 

there is a system of child protection, which is largely based on inherited from the Soviet past forms of institutional 

care. Low efficiency, the perniciousness of such education, the high cost of maintenance - these factors in no way 

prevent residential institutions from remaining a common practice of placement of children. Approaches to im-

proving the system of care and upbringing of children are proposed. 

Анотація 

Проаналізовано та вивчено проблем функціонування інституціонального догляду та виховання дітей. 

Акцентована увага на необхідності змін в даній системі із врахуванням децентралізації та передачі фун-

кцій системи надання соціальних послуг громадам та Об’єднаним територіальним громадам в Україні. 

Зазначено, що в сьогоденні функціонує система захисту дітей, яка значною мірою базується на успадко-

ваних від радянського минулого формах інституційного догляду. Низька ефективність, згубність такого 

виховання, висока вартість утримання - ці фактори жодним чином не заважають інтернатним закла-

дам залишатися поширеною практикою влаштування дітей. Запропоновано підходи щодо вдосконалення 

системи догляду та виховання дітей. 
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Постановка проблеми: Україна знаходиться 

на шляху інтеграції до європейської спільноти, що 

вимагає перегляду потреб та реформування основ-

них сфер суспільного життя відповідно до європей-

ських стандартів. Оптимізація управління вимагає 

детального вивчення та зважування проблемних си-

туацій, які історично склались. Особливої уваги за-

слуговують галузі соціальної та освітньої сфери, 

оскільки їх діяльність спрямована на захист та здій-

снення прав вразливої категорії населення - дітей з 

особливими потребами, дітей - сиріт та позбавле-

них батьківського піклування, дітей з інвалідністю, 

які мають зростати повноцінними громадянами на-

шої держави. В Україні на сьогодні функціонує си-

стема захисту дітей, що значною мірою базується 

на успадкованих від радянського минулого формах 

інституційного догляду. Низька ефективність, згу-

бність такого виховання, висока вартість утри-

мання - ці фактори жодним чином не заважають ін-

тернатним закладам залишатися поширеною прак-

тикою влаштування дітей.  

Мінсоцполітики було наголошено на ситуації, 

що трапилася у березні 2020 року із поверненням 

внаслідок запровадження карантину у зв’язку із по-

ширенням гострої респіраторної хвороби COVID - 

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, по-

над 40 тисяч учнів з цілодобового перебування в ін-

тернатах закладів освіти до своїх родин без ви-

вчення ситуації щодо спроможності кожної сім’ї за-

безпечити потреби дітей показала, що продовження 

існування системи інституційного догляду та вихо-

вання дітей не є доцільною необхідністю. Були на-

віть зафіксовані непоодинокі випадки повернення 

інституцією дітей не її законним представникам, а 

іншим родичам, сусідам.  

За даними Міністерства соціальної політики 

України в державі мешкає понад 7,2 млн. дітей з 
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яких: 68,5 тис. дітей - сиріт і дітей позбавлених ба-

тьківського піклування, якими опікуються служби 

у справах дітей; 620 тис. дітей і сімей у складних 

життєвих обставинах з якими працюють центри со-

ціальних служб; біля 2,5 млн отримувачів соціаль-

них послуг; понад 6 млн. отримувачів різних видів 

соціальних допомог [1].  

Відповідно до стратегії в державних інститу-

ціях до 2026 року має бути менше 0,5% дітей від 

загальної кількості дитячого населення. На сього-

дні це 1,5%, що в кілька разів перевищує аналогічні 

показники в країнах ЄС. Так, в одному інтернаті в 

Україні може жити від 100 до 300 дітей. В таких 

країнах, як Австрія, Норвегія, Польща, Болга-

рія, Румунія в інтернатних закладах живе від 0,1% - 

до 0,5% дитячого населення країни, або по 6-12 ді-

тей в одному закладі. В Україні налічується понад 

700 інтернатних закладів для дітей. Проблемами ді-

тей опікуються: 645 служб у справах дітей; 3,1 тис. 

працівників; 921 управління соціального захисту 

населення тощо [2].  

За особистими спостереженнями автора та ви-

вчення різних інформаційних джерел, звітів, Укра-

їна на фінансування інтернатів витратила більше 8 

млрд грн у 2018 р. та близько 11 млрд. грн. у 2019 

р., при цьому 80% від цієї суми йде на утримання 

будівель інтернатів та на заробітну плату співробі-

тникам. І це тільки державні кошти. Майже немож-

ливо порахувати реальні розміри спонсорської до-

помоги та благодійних внесень. Якщо розділити ці 

кошти між більше ніж 68000 дітьми, які сьогодні 

зростають у державних закладах, то виходить чи-

мала сума, яку звичайна сім’я не здатна витратити 

на дитину. Проте, лише 15-20% цих коштів безпо-

середньо використовується на потреби дитини, ре-

шта - на оплату праці персоналу, комунальні пла-

тежі та інші видатки. Простим і очевидним рішен-

ням є скерування цих грошей на підтримку сімей та 

уникнення негативних наслідків для дітей. Конвен-

ція ООН про права дитини зазначає, що першим і 

найголовнішим правом дитини є право на сім’ю, а 

всі оточуючі мають активно сприяти реалізації 

цього права. Численні міжнародні дослідження ви-

явили, що інституційний догляд завдає непоправну 

шкоду дітям. Навіть найкращі з інтернатних закла-

дів не можуть забезпечити дитину належною тур-

ботою та увагою. Виховання в інтернатах особливо 

небезпечне для дітей віком від народження до 3 ро-

ків, адже на цей період припадає найважливіша 

фаза розвитку в житті дитини. У цей час форму-

ється структура мозку і дітям якнайбільше потрібна 

турбота, увага, любов, спілкування [3]. 

Таким чином, стає очевидним, що проблема ін-

ституційного догляду та виховання дітей наразі є 

критичною і потребує вирішення на державному рі-

вні за допомогою наукових підходів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання щодо зазначеної проблеми висвітлені в дос-

лідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних авто-

рах. Проблемам впливу перебування дітей в інсти-

туційних закладах присвячені дослідження Д. 

Боулбі, К. Брауні, Р. Картера, Ж. Мюльгейр, В. 

Фальберг, Н. Авдеєвої, Н. Аксаріної, І. Залисіної, 

М. Кондратьєва, О. Ярської-Смірнової. Питання, 

пов’язані із процесом деінституалізації дітей, до-

сліджували С. Бірюкова, І. Доля, Т. Завгородня, А. 

Капська, Н. Комарова, О. Мордань, С. Ничипо-

ренко, І. Пєша, Г. Сем’я та ін 

Досвід закриття шкідливих для дітей закладів 

розкрив у своєму дослідженні Свен Гесл. Сутність 

поняття системи інституційного догляду та вихо-

вання дітей в контексті державного управління ро-

зкриває І. В. Ярмолинська. Реалізація реформи деі-

ституалізації на регіональному рівні (Миколаївська 

область) присвячено дослідження Белоскурської В. 

В. Проблеми реформування інтернатних закладів з 

погляду педагогів через соціологічне дослідження 

розкриває Гордієнко Н.М[4]. На рівні Обласних 

державних адміністрацій, Об’єднаних територіаль-

них громад розроблені, розробляються та запрова-

джуються в практичну діяльність методичні реко-

мендації з питань реформування інституційного до-

гляду та виховання дітей. Активну позицію з 

вирішення проблем у цій сфері займає Уповноваже-

ний Президента України з прав дитини, Міністерс-

тво соціальної політики України, зокрема Директо-

рат розвитку соціальних послуг та захисту прав ді-

тей. Допомогу у вирішенні питань інституційного 

догляду надають міжнародні та громадські органі-

зації, а саме: Представництво ЮНІСЕФ в Україні; 

ГО Бюро соціальних та політичних розробок; ГС 

«Українська мережа за права дитини» у межах про-

екту «Спільно. Соціальні послуги для сімей у гро-

маді»; Консорціум партнерських організацій за фі-

нансової підтримки Німецького уряду та Німець-

кого банку розвитку (KfW). Активну роботу з 

надання науково - обґрунтованих методичних реко-

мендацій щодо забезпечення безпечного середо-

вища для дітей проводить Науково-дослідний Ін-

ститут праці і зайнятості населення Мінсоцполі-

тики і НАН України. 

Розвиток країни відповідно до європейських 

стандартів підвищили науковий інтерес до ви-

вчення проблеми функціонування закладів інститу-

ційного догляду та виховання дітей. Водночас ана-

ліз наукових джерел із досліджуваної проблема-

тики засвідчує, що для теорії та практики 

державного управління в Україні питання функціо-

нування системи інституційного догляду та вихо-

вання дітей залишаються актуальними, складними 

і потребують подальшого вивчення.  

Виклад основного матеріалу. Основними по-

требами для гармонійного розвитку дитини є здо-

ров’я, освіта, емоційний розвиток, самоусвідом-

лення, сімейні та соціальні стосунки, навички само-

обслуговування тощо. Перебування дітей у 

закладах інституційного догляду та виховання за 

своєю суттю покликане забезпечити їх потреби і 

бути прийнятним способом їх влаштування. У той 

же час численні дослідження свідчать про недоско-

налість цього механізму, що і спричиняє ризик шкі-

дливості інституалізації для здоров’я та соціальної 

адаптації дитини. Відповідно до Конвенції ООН 

про права дитини, діти мають такі права: на життя, 

на ім'я, на набуття громадянства, на піклування з 

боку батьків, на збереження своєї індивідуальності, 

https://www.ukrinform.ua/tag-rumunia
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право бути заслуханою у ході будь - якого розгляду, 

що стосується дитини; право на свободу совісті та 

релігії; право на особисте та сімейне життя; недото-

рканість житла; таємницю кореспонденції; право 

користуватися найдосконалішими послугами сис-

теми охорони здоров’я; благами соціального забез-

печення; на рівень життя, необхідний для її розви-

тку; на освіту; на відпочинок; на особливий захист 

від викрадень та продажу, від фізичних форм екс-

плуатації, фізичного та психічного насильства, уча-

сті у військових діях; право на вжиття державою 

всіх необхідних заходів щодо сприяння фізичному 

та психічному відновленню та соціальній інтеграції 

дитини, яка стала жертвою зловживань або зло-

чину. 

Вищевикладене зумовило необхідність розро-

бки та впровадження реформи системи інституцій-

ного догляду та виховання дітей, або реформи деін-

ституціалізації. Деінституціалізація в Україні - це 

процес заміни системи інституційного (інтернат-

ного) догляду та виховання дітей на систему, яка за-

безпечує виховання дітей у сім’ї або в умовах, мак-

симально наближених до сімейних. Він не обмежу-

ється тільки виведенням дітей із закладів, а 

передбачає розвиток превентивних і підтримуючих 

послуг для дітей і сімей у громадах, орієнтованих 

на задоволення потреб дитини та захист її прав. Ре-

формування закладів інституційного догляду та ви-

ховання та проведення їх поступової ліквідації ви-

значено одним із пріоритетних напрямів держави.  

Вона має на меті запровадження змін у системі 

захисту дітей, орієнтованих передусім на збере-

ження та підтримку сім’ї, якнайкраще забезпечення 

прав та інтересів дитини. Однією з важливих умов 

реформування є зміна уявлень суспільства про сис-

тему соціального захисту дітей, з першочерговим 

забезпеченням прав дитини. Мотивування та підт-

римка сімей мають стати головними складовими 

процесу трансформації системи. Відомий світовий 

науковець Джим Конрой, який більше 20 років зай-

мається проблематикою інституційного догляду, 

визначив деінституціалізацію як єдину соціальну 

реформу, яка не має мінусів. Деінституціалізація 

надає переваги для всіх: для дітей, для сімей, для 

професіоналів, для держави, для суспільства. 

У серпні 2017 р. з метою сприяння реформу-

ванню системи інституційного догляду та вихо-

вання дітей, попередження потрапляння дітей до ін-

ституцій ухвалено Національну стратегію рефор-

мування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017 - 2026 роки [5]. Стратегію 

розроблено з метою зміни існуючої системи інсти-

туційного догляду та виховання дітей, що не відпо-

відає реальним потребам дітей та сімей з дітьми, і 

створення умов для повноцінного виховання та ро-

звитку дитини в сім’ї. Цілі Стратегії наступні: інте-

грування та координація дій для забезпечення ре-

формування системи інституційного догляду та ви-

ховання дітей; розвиток ефективної та спроможної 

системи підтримки зростання дітей у сім’ї; забезпе-

чення якісного альтернативного догляду дітей, які 

залишилися без піклування батьків, з метою запобі-

гання потраплянню таких дітей до закладів інститу-

ційного догляду та виховання дітей; відповідно до 

Національної стратегії, вже у 2026 році дітей в ін-

ституціях має бути менше 0,5% від загальної кіль-

кості дитячого населення; ті діти, які залишиться в 

інституціях, а не в сім’ях - житимуть у невеликих 

установах в умовах, максимально наближених до 

сімейних (до 10 осіб в одному закладі). У кожній 

громаді мають з’явитися доступні й якісні послуги 

для сімей та дітей, не менше 50% з яких будуть на-

давати професійні громадські організації. 

Наразі завершено І етап реалізації Стратегії. 

На цьому етапі кожен регіон мав оцінити свою ме-

режу інтернатних закладів, з’ясувати, які діти до 

них потрапляють та чому, які вже є соціальні, осві-

тні, реабілітаційні, медичні послуги у громадах, та 

підготувати власний план реформування.  

На ІI етапі реалізації Стратегії (2019 - 2024 рр.) 

учасники мають: реалізувати регіональні плани ре-

формування системи інституційного догляду та ви-

ховання дітей; реформувати заклади інституцій-

ного догляду та виховання дітей, зокрема, шляхом 

їх ліквідації, реорганізації у заклади денного пере-

бування дітей; припинити практики влаштування 

дітей віком до трьох років до закладів інституцій-

ного догляду та виховання дітей; зменшити кіль-

кість дітей, які виховуються в закладах інституцій-

ного догляду та виховання дітей, зокрема, шляхом 

влаштування їх до сімейних форм виховання; забез-

печити доступність послуг для дітей та сімей з 

дітьми відповідно до їхніх потреб на рівні територі-

альної громади. 

На ІIІ етапі реалізації Стратегії (2025 - 2026 

рр.) передбачено, що буде: проведено комплексний 

аналіз ситуації в Україні (за регіонами) щодо забез-

печення права дитини на виховання в сім’ї; проана-

лізовано ефективність діяльності центральних і мі-

сцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування щодо реалізації Стратегії, зокрема, 

досягнення очікуваних результатів, визначених 

Стратегією (за регіонами); визначено стратегічні 

напрями подальшого розвитку системи забезпе-

чення та захисту прав дітей в Україні. 

Отже, Національна стратегія реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей 

на 2017 - 2026 роки вимагає перегляду пріоритетів 

державної політики у сфері охорони дитинства, 

впровадження успішних підходів із світової прак-

тики захисту прав дітей, які базуються на забезпе-

ченні прав і найкращих інтересів дитини, спрямо-

вуються на підтримку сім’ї, створення умов для ви-

ховання та розвитку дітей у сім’ї або середовищі, 

максимально наближеному до сімейного та на-

дання якісних послуг дітям та сім’ям з дітьми.  

Інтернатні заклади в Україні належать до ві-

дання трьох міністерств: Міністерства охорони здо-

ров’я України (МОЗ), Міністерства освіти і науки 

України (МОН) та Міністерства соціальної полі-

тики України (Мінсоцполітики). Для утримання ді-

тей від народження до 3 - 4-х років у системі МОН 

України функціонують будинки дитини. У системі 

Мінсоцполітики діють будинки - інтернати, приту-

лки для дітей та центри соціально - психологічної 
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реабілітації дітей. У системі МОН діють такі за-

клади: дитячі будинки; загальноосвітня школа - ін-

тернат; спеціалізована школа - інтернат І - ІІІ сту-

пенів; спеціальна школа - інтернат І - ІІІ ступенів; 

загальноосвітня санаторна школа - інтернат І - ІІІ 

ступенів; школи - інтернати для дітей - сиріт та ді-

тей, позбавлених батьківського піклування. У за-

кладах системи МОЗ живуть і виховуються най-

менші діти, у закладах системи Мінсоцполітики - 

діти з інвалідністю. При цьому, 91,7% дітей в інте-

рнатних закладах мають хоча б одного з батьків, і 

лише 8,3% - сироти. Крім підпорядкування, заклади 

інституційного догляду та виховання дітей поділя-

ються ще й за формами власності, відповідно дер-

жавної, комунальної та приватної. Останнім часом 

все частіше засновниками закладів інституційного 

догляду та виховання дітей виступають громадські 

об’єднання, благодійні фонди, релігійні організації. 

Це пов’язано зі зміною соціальних та освітніх пріо-

ритетів в бік цінності формування особистості ді-

тей позбавлених батьківського піклування у сімей-

ному середовищі та соціальної адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами. За інформацією 

Мінсоцполітики та особистими дослідженнями ав-

тора в Україні функціонують наступні інституційні 

установи для роботи з дітьми (Рис.1) 

 

 

 

  

 

 

 
Рисунок 1 - Типи та кількість інституційних установ для роботи з дітьми в України станом  

на 2019 рік.  

Складено автором. Примітка. Кількість закладів може змінюватися в залежності від рівня деінститу-

алізації по регіонам України. 

 

Коротко про дані заклади. Школа - інтернат - 

освітній заклад з цілодобовим перебуванням дітей 

у віці від 7 до 18 років, створений з метою навчання 

та виховання дітей, в окремих випадках - з поглиб-

леним вивченням окремих дисциплін (спеціалізо-

вана) чи за спеціально розробленою корекційною 

програмою (спеціальна). Дитячий будинок - навча-

льний заклад, який забезпечує розвиток, виховання, 

навчання та соціальну адаптацію дітей - сиріт та ді-

тей, позбавлених батьківського піклування, дошкі-

льного та шкільного віку. Дитячий будинок - інте-

рнат (навчально - реабілітаційний чи навчально - 

виховний центр) – соціально - медична установа 

для постійного проживання дітей віком від 4 до 18 

років (з утвореним у разі потреби відділенням для 

молоді віком від 18 до 35 років) з вадами фізичного 

та/або розумового розвитку та психічними розла-

дами, які потребують стороннього догляду, побуто-

вого і медичного обслуговування, освітніх та реабі-

літаційних послуг. Будинок дитини - державний за-

клад для виховання дітей, що залишилися без 

батьківської опіки чи піклування, дітей, що цього 

потребують віком від народження до 6 років. Дитя-

чий будинок сімейного типу - окрема сім'я, що ство-

рюється за бажанням подружжя або окремої особи, 

яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання 

та спільне проживання не менше 5 дітей - сиріт і ді-

тей, позбавлених батьківського піклування. Дитячі 

притулки - соціальні заклади, діяльність яких спря-

мована на допомогу дітям, які були вимушені зали-

шити або самі залишили сім’ю чи дитячі заклади, 

де вони виховувались, і не мають певного місця 

проживання. В таких закладах діти перебувають не 

більше 3 місяців, після чого їх передають на вихо-

вання у дитячий будинок або школу-інтернат. На-

вчально - реабілітаційні центри - це загальноосвіт-

ній навчальний заклад, метою діяльності якого є ре-

алізація права на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами, зумовленими складними ва-

дами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом 

здійснення комплексних реабілітаційних заходів, 

спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття 

освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію по-

рушень. 

Інституційні установи для роботи з дітьми 

 

Дитячі будинки сімей-

ного типу - 332 

Школи-інтернати - 403 

Дитячі притулки - 163 

Дитячі лікарні - 65 

Будинки дитини - 45 Дитячі будинки - 124 

Навчально-реабілітаційні центри - 43 
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Аналіз діючої в Україні системи інституційних 

закладів свідчить про те, що останніми роками від-

бувається скорочення кількості таких закладів пе-

реважно за рахунок притулків для дітей, шкіл - ін-

тернатів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених ба-

тьківського піклування, дитячих будинків. 

Скорочення притулків для дітей пов’язано з реорга-

нізацією їх в центри соціально - психологічної реа-

білітації та зменшенням кількості бездоглядних ді-

тей, а скорочення шкіл - інтернатів для дітей - сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування - із 

збільшенням усиновлення, опіки (піклування) та 

впровадження сімейних форм виховання дітей, по-

збавлених батьківського піклування, зокрема при-

йомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. 

Що стосується шкіл - інтернатів системи 

освіти, то їхня кількість скорочується незначним 

чином, реорганізуючись у спеціалізовані заклади 

освіти, ліцеї, гімназії або заклади загальної серед-

ньої освіти. Ситуація з інституалізацією дітей в об-

ластях України визначається за рейтинговим пока-

зником, який розраховується як співвідношення ді-

тей з даної області, які знаходяться в інтернатних 

закладах, до загальної кількості дитячого населення 

області. Всі області за визначеним рейтинговим по-

казником у 2019 році розподіляються на три кате-

горії: до 1,5% інституціалізованих дітей - помірний 

рівень інституціалізації; 1,5%-2% інституціалізова-

них дітей - високий рівень інституціалізації; понад 

2% інституціалізованих дітей - критичний рівень 

інституціалізації [6]. 

Стартові позиції на початок реформи деінсти-

туціалізації в Україні були наступними: Міністерс-

тво охорони здоров’я України у 9 регіонах пілоту-

вало послуги раннього втручання, а також 3 буди-

нки дитини створили центри реабілітації та 

паліативної допомоги для важкохворих дітей; Міні-

стерство соціальної політики України затвердило 8 

стандартів соціальних послуг для дітей та сімей, за-

пустило в роботу центри соціальної підтримки для 

дітей та сімей, розвинуло альтернативний догляд 

для дітей - сиріт в громаді (опіка - прийомні сім’ї - 

патронатне виховання - дитячий будинок сімейного 

типу); Міністерство освіти України забезпечило ін-

клюзивну освіту 8284 дітям з особливими потре-

бами. 

Так, в Україні починалася трансформація бу-

динків дитини у центри реабілітації та паліативної 

допомоги. Кабінет Міністрів України затвердив 

«Положення про центри реабілітації та паліативної 

допомоги дітям»[7]. Головна мета такої трансфор-

мації - своєчасна і якісна медична допомога. Зараз 

в Україні склалась ситуація, коли від моменту на-

правлення в реабілітаційний центр до початку ліку-

вання проходить близько року, тому втрачається 

цінний час, стан дитини може погіршуватись, а че-

рез це реабілітація проходить значно довше і з гір-

шим результатом. Паліативну допомогу за держав-

ний кошт діти отримують на рівні відділень ліка-

рень. Цього ресурсу недостатньо, адже паліативної 

допомоги в Україні потребують до 70 тис дітей що-

року [8]. 

Відповідно до прийнятого положення, в кож-

ній області в Україні запрацюють центри реабіліта-

ції та паліативної допомоги. Їх створюватимуть на 

базі діючих будинків дитини, які функціонують в 

системі Міністерства охорони здоров’я України. У 

центрах діти зможуть проходити фізичну, медичну, 

соціальну, психологічну реабілітацію та корекцію, 

отримуватимуть паліативну допомогу. Допомога 

надаватиметься як стаціонарно, так і амбулаторно.  

Перевага трансформації саме будинків дитини 

полягає в тому, що вони мають реабілітаційне об-

ладнання та достатню кількість кваліфікованого 

медперсоналу, тому не потребують додаткового фі-

нансування, щоб надавати якісні послуги громадам. 

Але наразі ці послуги були доступні лише для дітей, 

які в цих закладах перебували, а діти, які потребу-

ють реабілітації і живуть в сім’ї, не мали доступу до 

потрібних послуг. 

У процесі децентралізації відбувається форму-

вання мережі соціальних послуг на рівні громади. 

Актуальним залишається і питання доступності які-

сних соціальних послуг для підтримки сімей з 

дітьми за місцем їх проживання. Адже в умовах 

проведення реформування місцевого самовряду-

вання та територіальної організації влади в Україні, 

територіальна громада повинна стати базовим осе-

редком забезпечення прав дітей, їх благополуччя, 

безпеки та стабільності. Так, для забезпечення соці-

альної роботи з сім’ями та дітьми, які перебувають 

у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги, їх раннього виявлення та вча-

сного надання їм комплексу соціальних послуг від-

повідно до оцінки потреб, в Україні діє мережа цен-

трів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

Постановою Кабінету Міністрів України № 43 

від 23.01.2019 р. також уточнено перелік соціаль-

них послуг, що надають Центри дітям і молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і по-

требують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям 

учасників антитерористичної операції, внутрішньо 

переміщеним особам, особам, які постраждали від 

домашнього насильства, та особам, які постраж-

дали від насильства за ознакою статі. До них відно-

сяться послуги соціального супроводу, консульту-

вання та соціальної профілактики. За результатами 

оцінки потреб центр надає послуги з: соціальної ін-

теграції та реінтеграції, соціальної адаптації; соціа-

льного супроводу сімей, в яких виховуються діти-

сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; 

кризового та екстреного втручання; представниц-

тва інтересів; посередництва (медіації) [9]. 

Однак, не можна говорити про сформовану си-

стему соціальної підтримки дітей і сімей на рівні те-

риторіальних громад. Основними причинами цього 

є відсутність фінансових ресурсів та брак підготов-

лених фахівців соціальної роботи. У зв’язку з цим 

Міністерством соціальної політики України вивча-

ється питання щодо запровадження окремої соціа-

льної субвенції на розвиток соціальних послуг у те-

риторіальних громадах, максимально доступних 

сім’ям з дітьми за місцем проживання за рахунок 

економії коштів дотацій з державного бюджету на 

фінансування закладів інституційного догляду та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2019-%D0%BF


International independent scientific journal №19/2020 61 

виховання дітей внаслідок повернення дітей на про-

живання до батьків або їх влаштування у сімейні 

форми виховання. 

Передбачається, що 80% від загального обсягу 

соціальних послуг для дітей та сімей надаватимуть 

на рівні громади центри соціальної підтримки для 

дітей та сімей, прийомні сім’ї, дитячі будинки сі-

мейного типу, малі групові будиночки та патрона-

тні сім’ї. Вони зможуть забезпечити денний догляд 

для дітей з інвалідністю, інклюзивну освіту, раннє 

втручання та первинну медичну допомогу.  

Відповідно до Закону України «Про соціальні 

послуги», щороку здійснюється визначення потреб 

населення адміністративно - територіальної оди-

ниці/територіальної громади у соціальних послугах 

шляхом збирання, узагальнення та аналізу інфор-

мації, у тому числі з урахуванням статі, віку, місця 

проживання відповідних категорій осіб/сімей. Ви-

значення потреб у соціальних послугах здійсню-

ється на підставі: соціально - демографічних даних 

про вразливі групи населення та осіб, які перебува-

ють у складних життєвих обставинах; результатів 

оцінювання потреб особи/ сім’ї у соціальних послу-

гах; інформації про надавачів соціальних послуг та 

їхні можливості. Відповідно статті 20 Закону Укра-

їни «Про соціальні послуги» оцінювання потреб 

особи/сім’ї у соціальних послугах здійснюється 

шляхом аналізу документів, фактів та інформації, 

зібраних під час спілкування з особою/сім’єю та їх-

нім найближчим оточенням, а також отриманих від 

юридичних та фізичних осіб у встановленому по-

рядку. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних 

послугах здійснюють фахівець із соціальної ро-

боти, соціальний працівник, соціальний менеджер. 

У разі необхідності до оцінювання потреб 

особи/сім’ї у соціальних послугах залучаються ме-

дичні, педагогічні працівники, психологи, реабілі-

тологи, ерготерапевти та інші фахівці. 

Цікавим досвідом у сфері реформування сис-

теми інституційного догляду та виховання дітей є 

розробка регіональної моделі трансформації інтер-

натних закладів у Чернігівській області. Так, розро-

бники пропонують застосовувати методику інвен-

таризації (картування)  

соціальних послуг. Картування було обрано як 

ключовий метод здійснення інвентаризації соціаль-

них послуг у Чернігівській області. Метою карту-

вання є визначення потенціалу системи надання со-

ціальних послуг сім’ям з дітьми, виявлення існую-

чих послуг, які на даний момент надаються сім’ями 

з дітьми у всіх адміністративно -територіальних 

одиницях та створення бази даних надавачів соціа-

льних послуг. 

Для візуалізації і представлення результатів 

картування планується використовувати Географі-

чну інформаційну систему (ГІС) та веб платформу. 

Отримана в результаті дослідження інформація 

буде використовуватися при розробці планів тран-

сформації для оцінки можливості реінтеграції дітей 

з інтернатних закладів у сімейні форми влашту-

вання та забезпечення їх підтримки. Створена в ре-

зультаті картування база даних надавачів соціаль-

них послуг у Чернігівській області буде також ко-

рисною для органів державної влади, місцевого 

самоврядування, громадських організацій в процесі 

планування та подальшого розвитку соціальних по-

слуг.  

Для цілей цього дослідження до соціальних по-

слуг відносяться послуги системи Міністерства со-

ціальної політики України, освітні послуги Мініс-

терства освіти та науки України, а також послуги 

медичного характеру системи Міністерства охо-

рони здоров’я України. Для збору даних наявні по-

слуги для сімей з дітьми пропонується згрупувати 

таким чином (Рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Групи соціальних послуг. Джерело: Розробка регіональної моделі трансформації інтернат-

них закладів у Чернігівській області 

 

Базові соціальні послуги надаються на рівні 

громади (села, селища, міста) всім сім’ям з дітьми і 

мають на меті попередження складних життєвих 

обставин, які викликають соціальне відчуження або 

соціальну ізоляцію (наприклад садочки, школи, фа-

хівці із соціальної роботи). 

Спеціалізовані соціальні послуги – це послуги, 

що надаються за участю фахівців і націлені на під-

тримку, відновлення/реабілітацію та нарощування 

індивідуального потенціалу сімей з дітьми в СЖО 

(напр., денні центри для дітей інвалідів, прийомні 

сім’ї, ДБСТ, центри СНІДу). 

Стаціонарні соціальні послуги – це послуги, 

що надаються в стаціонарному закладі або в спеці-

алізованому закладі тимчасового розміщення в 

умовах цілодобового перебування і які передбача-

ють ряд комплексних втручань, що складаються з 
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різних комбінацій спеціалізованих соціальних пос-

луг (інтернатні заклади усіх типів, центри соціа-

льно-психологічної реабілітації). Види послуг до 

кожної групи зазначаються у відповідності до чин-

ного законодавства. 

У рамках реформи деінституціалізації, з метою 

уникнення потрапляння дітей до інтернатних закла-

дів, соціальні послуги на рівні громади мають бути 

згруповані за наступними випадками:  

- якщо сім’я з дітьми потребує підтримки: фа-

хівець із соціальної роботи на рівні громади має 

своєчасно виявити сім’ю, яка перебуває або може 

опинитись у складних життєвих обставинах, прове-

сти оцінку її потреб та організувати надання необ-

хідної допомоги й послуг. 

- якщо сім’я виховує дитину з інвалідністю або 

порушеннями психофізичного розвитку: раннє 

втручання – це міждисциплінарна сімейно центро-

вана комплексна допомога для сім’ї з дитиною від 

народження до 4-х років, яка має інвалідність, по-

рушення розвитку чи ризик їх виникнення. Така по-

слуга передбачає підтримку всієї сім’ї, надаючи ба-

тькам або особам, які їх замінюють, навичок, необ-

хідних для забезпечення найкращих умов для 

збереження здоров’я дитини, її розвитку й освіти, 

ефективного інтегрування у громаду. Це допомагає 

запобігти прогресуванню розладів, а також запобі-

гає інституціоналізації дітей; інклюзивне навчання 

– це комплексний процес забезпечення рівного до-

ступу до якісної освіти дітям з особливими освіт-

німи потребами шляхом організації їх навчання у 

загальних освітніх закладах. Інклюзивне навчання 

означає, що всі учні можуть навчатися в школах за 

місцем проживання, в яких, у разі необхідності, їм 

будуть надаватися психолого-педагогічні та корек-

ційно-розвиткові послуги, послуги з підвезення та 

супроводу дитини асистентом, а будівлі, класні кі-

мнати та ін. приміщення відповідатимуть вимогам 

доступності, що дасть можливість усім без винятку 

учням навчатися і проводити час разом; денний до-

гляд як послуга полягає в тому, що дитина з інвалі-

дністю або особливостями психофізичного розви-

тку впродовж дня перебуває під наглядом фахівців, 

які забезпечують її абілітацію та реабілітацію, фор-

мування і розвиток навичок, необхідних для соціа-

лізації і самостійного життя, сприяють її повноцін-

ній участі у повсякденних справах. Така послуга на-

дає змогу батькам працювати, а дітям – проживати 

в сім’ї; послуга тимчасового відпочинку для батьків 

або осіб, які їх заміняють і здійснюють догляд за 

дітьми з інвалідністю, полягає в тому, що вони мо-

жуть скористатися допомогою команди фахівців, 

які забезпечать тимчасовий догляд дитини, як пра-

вило, у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну 

послугу, або вдома, на період їх відсутності щороку 

на строк до 30 календарних днів. Це дає можливість 

батькам поїхати на відпочинок або оздоровлення чи 

зайнятись вирішенням інших сімейних питань. 

- якщо виникає кризова ситуація й є загроза ви-

лучення дитини з сім’ї: сім’я патронатних вихова-

телів – це найперший крок до збереження сім’ї для 

дитини. Якщо дитина залишилась без батьківського 

піклування (або ж в її рідній сім’ї їй загрожує небе-

зпека і дитину терміново вилучають), її передають 

не до інтернату чи притулку, а в сім’ю патронатних 

вихователів. Це – тимчасова форма влаштування 

дитини, що триває зазвичай до 3-х місяців, але не 

більше, ніж до 6. 

Висновки 

1. З огляду на вищевикладене, стратегія деінс-

титуціалізації – комплексний і багатокомпонент-

ний процес, який торкається багатьох елементів си-

стеми соціального захисту, він тривалий, плановий 

і враховує долю кожної дитини. Деінституціаліза-

ція створює підстави для забезпечення умов для по-

вернення дітей, які наразі перебувають у закладах, 

до рідних сімей або переведення їх на сімейні фо-

рми виховання (усиновлення, опіка родичів, прийо-

мні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу). 

2. Існування ризику шкідливої інституалізації 

дітей доведено багатьма дослідженнями у США та 

Європі. Особливої актуальності цей ризик набув в 

Україні, як у країні, що розвивається. Як і будь-

який інший соціальний ризик, цей ризик можливо 

виміряти, використовуючи критерії, наведені у цій 

статті, і мінімізувати використовуючи світовий до-

свід проведення політики деінституалізації. 

3. На концептуальному рівні у сфері соціаль-

ного захисту населення та захисту прав дітей визна-

чити чіткий вектор розвитку ефективної системи 

реалізації та передбачити розмежування повнова-

жень у сфері соціального захисту населення та за-

хисту прав дітей між місцевими органами виконав-

чої влади та органами місцевого самоврядування з 

надання своєчасних та якісних соціальних послуг 

найбільш вразливим верствам населення. 

4. Модель адміністрування державних соціаль-

них програм, соціальних послуг і соціальної ро-

боти, що застосовується у нинішній системі соціа-

льного захисту, потребує синхронізації з процесом 

реформування місцевого самоврядування і терито-

ріальної організації влади в Україні та суттєвих 

змін, спрямованих насамперед на забезпечення на-

дання соціальних послуг і використання відповід-

них сервісів на базовому рівні у спроможних тери-

торіальних громадах. 

5. Створити в територіальних громадах (де не 

створено) комунальні заклади надавачів соціальних 

послуг, активно проводити соціальну роботу, нала-

годити співпрацю із структурними підрозділами со-

ціального захисту, службами у справах дітей, міс-

цевими органами виконавчої влади, громадськими 

організаціями. 
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