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Демократичні перебудови у сучасному суспільстві, які відбуваються в Ук-

раїні, задекларовані положеннями «Про пріоритетні напрями розвитку науки та 

техніки» (2001), Стратегії економічного та соціального розвитку України 

«Шляхом Європейської інтеграції» на 2004-2015 роки (2004), проекту «Страте-

гії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних 

викликів» (2008) та інші, наводять нас на думку щодо повного переосмислення 

найбільш важливих та актуальних проблем української історії та науки. Сього-

дні Україна знаходиться на вершині національного піднесення, вона перебуває 

в достатньо нелегкому становищі, яке підсилюється інтересом наукової та осві-

тянської громади до вітчизняної науки та історії, а також до культурного спадку 

нашої держави.  

Актуальність даної проблеми зумовлена суттєвими та досить кардиналь-

ними змінами абсолютно в усіх сферах демографічного, економічного та соціа-

льного, освітянського, політичного існування української держави. Враховуючи 

всі зміни, сьогодні стає першочерговою потреба пошуку нових організаційних 

форм здобуття якісної освіти та фахової підготовки, мережа яких повинна задо-

вольняти запити будь-якої особи відповідно до її інтересів, вмінь, здатностей та 

вимог суспільства. Важливою перевагою культурного життя Україні другої по-

ловини XIX ст. був інтенсивний розвиток освіти та науки. Саме тому необхід-

ним стає детальне та всебічного вивчення історії церковно-парафіяльних шкіл, 

усвідомлення сутності та сенсу цього історико-педагогічного феномену з метою 

пошуку новітніх та удосконалення існуючих напрямів розвитку національної 

системи освіти України.  

В історії розвитку та становлення педагогічної думки, зокрема початкової 

школи України, існує низка питань, що не втратили своєї актуальності й досі. 



 

До числа таких відносяться церковно-парафіяльні школи системі початкової 

освіти України (друга половина XIX - початок XX ст.). Вивчення ролі церков-

но-парафіяльних шкіл важливо для розуміння специфіки історико-культурних 

та суспільно-політичних процесів розвитку України другої половини XIX - по-

чатку XX ст., особливостей взаємовідносин держави та церкви. Розкриття ду-

ховних та матеріальних питань розвитку церковно-шкільної справи розширить 

можливість об'єктивно оцінити внесок різних соціальних груп у справу освіти 

народу та позицію уряду щодо вирішення проблем держави у цьому напрямку. 

Особливий інтерес представляє період, що охоплює другу половину XIX – 

початок XX ст., коли відбувалися кардинальні зміни у всіх сферах життя суспі-

льства. Низький рівень письменності на Україні в цілому ставив питання про 

негайне проведення реформ у галузі освіти, й насамперед у початковій школі. 

Освітні реформи другої половини ХІХ – початку ХХ ст. стали предметом дос-

ліджень таких науковців, як С. Васильєва, В. Гриньова, С. Золотухіна, 

Н. Побірченко, Н. Рудічєва, Н. Якушко. 

Проблеми сучасного розвитку системи освіти України також багато в чому 

зумовили появу підвищеної уваги до церковно-парафіяльних шкіл, розуміння 

значення їх педагогічного досвіду для освіти народу. Тому тема статті сьогодні 

є цілком виправданою та актуальною. 

Історія народної школи у своєму розвитку пройшла довгий та важкий 

шлях. Зупинимося лише на тих подіях цього шляху, що припадають на другу 

половину XIX - початку XX ст. Утвердження православної віри визначило не-

обхідність у поширенні духовної освіти, втіленням якої й була церковно-

приходська школа. Її підґрунтям стали релігійні мотиви, тому, створюючись як 

засіб просвіти народу, церковно-парафіяльна школа несла не тільки грамот-

ність, а й релігійно-моральне виховання. Сільські училища Міністерства держа-

вних маєтностей почали засновуватися у 1832 р., а у 1842 р. вони називалися 

парафіяльними училищами (церковно-парафіяльні школи) [19, с. 362]. Вчите-

лями у них працювали сільські духовники, диякони, псаломщики та випускни-

ки-семінаристи. Найчастіше церковно-парафіяльні школи діяли при церквах 

православного духовенства, та були не забезпечені у матеріальному стані (не 

мали власних приміщень, навчальних посібників). Всі школи містили один не-

долік: більше уваги зверталося на їх зовнішній розвиток, ніж на внутрішнє вдо-

сконалення. 

Взагалі, народна освіта в дореформений період зводилося до вивчення 

грамоти, причому тільки невелике число учнів навчалося читати, а з розумін-

ням читали одиниці. Ті хто вмів писати - взагалі виняток [9, с. 5].  

У 1800 р при наявності 315 народних училищ працювало лише 

790 викладачів (вчителів) та навчалося 19 915 учнів [8, с. 223; 1, с. 14]. Унаслі-

док недостатньої підготовки вчителів навчання у церковно-парафіяльних шко-

лах йшло повільно. Вчителі використовували метод зазубрювання, отже діти 

роками зазубрювали окремі букви та склади. Саме тому у початкових класах 

майже половину учнів мали незадовільні оцінки. Слід зазначити, що грамот-

ність та книжкова освіта не були основною метою церковно-приходської шко-



 

ли, а виступали лише засобом досягнення завдань релігійно-морального вихо-

вання. Окрім того, церква та держава взяли на себе три завдання для сумісної 

діяльності у галузі просвіти народу: 1) сприяння релігійної освіти, 2) зміцнення 

християнської моральності та 3) поширення грамотності. Таким чином, церков-

но-парафіяльна школа давала прекрасні результати, маючи помітний вплив на 

просвітництво народу. 

Отже, можна зробити висновок, що становлення та розвиток церковно-

парафіяльної школи були тісно пов'язані з тими ж історичними подіями, що 

впливали на формування політичного та духовного життя України.  

Ліберальними починаннями охарактеризувався початок XIX століття у га-

лузі освіти. У 1802 р. було створено Міністерство народної освіти, що являло 

собою спеціальний державний орган, який надав школам зовнішній порядок. У 

1804 р. було впроваджено «Статут навчальних закладів, підвідомчих універси-

тетам» та «Статут університетів Російської імперії» за якими вводилась нова 

система народної освіти та управління навчальними закладами. Так, з малих 

народних училищ утворилися два види нижчих училищ: парафіяльні та повіто-

ві. Парафіяльні училища могли відкриватися в губернських, повітових містах та 

у селах при церквах . Метою парафіяльних училищ було: «1) підготувати дітей 

у вступ до повітових училищ, якщо батьки захочуть, щоб діти продовжували 

там вчення; 2) дати дітям землеробського та інших слоїв відомості пристойні, 

зробити їх у фізичному та моральному відношенні кращими» [10, с. 136-142]. 

Таким чином, зазначені навчальні заклади виступали першою сходинкою на 

шляху до навчання у повітовому училищі та надавали початкові знання. Навча-

тись у них могли як дівчатка, так й хлопчики. Провідними предметами навчан-

ня були: Закон Божий, читання, письмо, перші дії арифметики та мораль. Ут-

римання міських училищ було віднесено на рахунок уряду, тоді як парафіяльні 

училища утримувались за благодійність за рахунок прихожан, а у поміщиць-

ких - за рахунок поміщиків «якщо б того забажали».  

Отже, статут звів шкільну справу до вільної участі в ній духовенства без 

конкретного матеріального забезпечення, але з надбавкою адміністративної ре-

гламентації з боку міністерства та піклувальників округів, що ні яким чином не 

сприяло розвитку початкової народної освіти. 

Визначений статус кожного навчального закладу лише у 1827 р. [6] Так, 

парафіяльні училища призначалися для дітей селян, міщан та ремісників. Пові-

тові - для дітей промисловців та дворян, які через свою бідність не могли вихо-

вуватися в інших закладах. Гімназії - здебільшого для дітей дворян та чиновни-

ків, але не заборонялося в них приймати за плату представників інших станів. 

Кріпаків та казенних селян навчати в них заборонялося. Такий поділ фактично 

затверджував обраність в освіті, тобто кожній групі населення необхідно оби-

рати таку освіту, що відповідає її стану. Тому за статутом 1828 р. спадкоємність 

між повітовими училищами та гімназією була скасована. 

Починаючи з 30-х років XIX ст. Святіший Синод видав укази [2], що зобо-

в'язують парафіяльне духовенство організувати при церквах школи для почат-

кового навчання та виховання. Рекомендувалося навчати дітей читанню церко-



 

вного та громадянського друку, письма, та, за бажанням - «молитву Господню, 

Символ віри, десять заповідей, вірш Богородице Діво, з коротким та найпрос-

тішим поясненням катехізису та найголовніших розповідей з священної істо-

рії...» [5, с. 19] - в обов'язковому порядку. Таким чином церква осмислювала 

важливість релігійно-морального виховання народу. Але державна скарбниця 

коштів на школи не виділяла, тому утримання парафіяльних училищ було про-

блемою селян, поміщиків і церкви. 

Отже, зазначені вище особливості негативно вплинули на функціонування 

парафіяльних училищ та на розвиток народної освіти у першій половині XIX ст. 

взагалі. Але, при всій складності у зазначений період участі церкви у сфері по-

чаткового навчання, де була хоч будь-яка підтримка з боку поміщиків або циві-

льної влади, духовенство продовжувало здійснювати просвітництво. Напри-

клад, за спогадами Івана Корочанского священика Харківської губернії втілю-

вати своє прагнення «розмістити релігійно-етичну освіту у селянах грамотніс-

тю» - він почав лише після заснування школи, яку «спорудив добрий поміщик». 

Таку тенденцію відзначало й Міністерство народної освіти циркуляром 

№ 10.370 від 24 липня 1884 р. де зафіксовано, що до початку 60 років XIX ст. 

священнослужителі залишалися єдиними вчителями у сільських училищах [4]. 

Вони не тільки навчали дітей, але й підтримували школи своїми засобами. Та-

ким чином, духовна влада по мірі своїх сил прагнула брати участь в освіті та 

зберегти свій релігійно-моральний вплив на народ. 

Після скасування кріпосного права (1861 р.) був вкрай низький рівень гра-

мотності народу. Залучення у ринкові відносини широких верств населення з 

усією гостротою поставило питання про початкову освіту. Це викликало прис-

корене зростання числа сільських та міських шкіл. В уряді почалася розробка 

нового законодавства щодо народної освіти, так як одне із завдань процвітання 

країни «полягало у розвитку та поширенні початкової народної освіти» [7, с. 6].  

Проведена реформа 1864 р. мала основною метою поліпшити грамотність 

населення. Духовенство розуміючи необхідність прийняття активної участі в 

облаштуванні сільських шкіл за визначенням Святішого Синоду підготувало 

указ № 181. 19 липня 1864 р. Імператор Олександр II затвердив «Положення 

про початкові народні училища» у якому зазначалося, що до початкових народ-

них училищ належали: а) парафіяльні училища відомства Міністерства народ-

ної освіти; б) церковно-парафіяльні училища відомства Св. Синоду у містах та 

селах. Всі вони утримувалися за рахунок товариств, казни та приватних осіб. 

Початкові народні училища мали на меті утверджувати в народі релігійні та 

моральні поняття й поширювати початкові корисні знання [11; 15]. 

25 травня 1874 р. було видано нове «Положення про початкові народні 

училища» [12]. За яким, всі початкові народні училища, окрім духовних, зосе-

реджувалися в Міністерстві народної освіти, а також, посилилося гоніння на 

домашні дяківські школи та псаломщиків, які були церковними. Але, якби при-

чиною падіння цих шкіл було тільки незадовільний викладання, то вони зникли 

б самі собою, втім їх переслідували дуже наполегливо. Всі нападки на свою ад-

ресу духовенство пояснювало побоюваннями з боку суспільства впливу на 



 

життя народу, який могла набути церква через навчання грамоті селянських ді-

тей у церковно-приходській школі. Однак у державі лише зросла кількість ко-

рінних течій в суспільстві. Явища 80-х рр. будуть підсилювати дану тенденцію, 

й підштовхувати уряд до зростання ролі церкви в освіті народу. 

1 березня 1881 р. був вбитий Олександр II. Новий імператор Олександр III 

відчутно посилив самодержавну політику, у першу чергу це стосувалося освіти. 

Тоді ж була відкрита особова комісія при Святішому Синоді. Комісією був роз-

роблений проект положення про церковно-парафіяльні школи [14]. Також були 

втілені заходи до забезпечення духовенством належного впливу на народні 

школи світського відомства та приватні заходи на користь просвіти народу в 

дусі церковності. Церковно-парафіяльні школи повинні були стати самостійни-

ми установами, які тісно пов’язані з церквою. Також, з ними намічалося зв'яза-

ти селянські школи грамоти, та сприяти заохоченню осіб, які б допомагали у 

фінансуванні церковно-парафіяльним школам. Ці положення лягли в основу 

наступного законопроекту, який визначив основоположне місце церковно-

парафіяльних шкіл в системі народної освіти. Таким чином, переконавшись в 

неспроможності самостійно перешкодити проникненню нових ідей в освітню 

сферу та прагненні антиурядових сил заволодіти школою, уряд висунув на цю 

боротьбу нову силу - відомство православного сповідання. 

Заслуговує уваги Циркулярний указ Св. Синоду від 12 липня 1884 р. № 80 

про Височайше затверджені «Правила у церковно-парафіяльні школах» де за-

значалося, що «обов'язок вчительства щодо освіти народу в істинах Православ-

ної віри та правилах благочестя виховувати в дітях страх Божий, викладати їм 

знання віри, вселяти в серця їх любов до своєї Церкви та відданість царю й Віт-

чизні» [13, с. 9-11]. Святіший Синод покладав на Єпархіальних Архієреїв пік-

лування про підтримання існуючих та про пристосування, по можливості, но-

вих церковнопарафіяльних шкіл. 

На посаду інспекторів церковно-парафіяльних шкіл були призначені пере-

важно ті з священики, які відзначилися досвідченістю у справах шкільництва та 

початкової освіти [3]. 

Виходячи з вещєвикладеного, можна зробити висновок, що Святіший Си-

нод сподівався на те, що школи ці будуть справжніми розповсюджувачами хри-

стиянського просвітництва в православному народі.  

13 червня 1884 р. вийшли «Правила про церковно-парафіяльні школи», де 

була відображена структура та діяльність церковних шкіл. В § 1 зазначено: 

«церковно-парафіяльними школами іменувалися училища, які відкриваються 

православним духовенством. Школи ці мали на меті утверджувати в народі 

православне вчення віри та християнської моральності й повідомляти початкові 

корисні знання» [14].  

Відзначається також, що найбільший розвиток ця школа отримала в 1884-

1903 рр. - в період посиленої роботи в справах організації церковно-

парафіяльного діла. А саме: вони виводилися із підпорядкування світського на-

вчального начальства. Для завідування ними у 1885 р. була створена Училищна 

рада при Святішому Синоді. В 1891 р. вийшли Правила про школи грамоти, а у 



 

1896 р. - Положення про управління церковно-парафіяльними школами та шко-

лами грамоти. Зрештою було створено спеціальний штат інспекції за церков-

ними школами, на його утримання Святіший Синод виділив чимало коштів на 

рік [16, с. 64]. 

Спеціально для церковно-парафіяльних шкіл була створена окрема літера-

тура, видані підручники, розроблені програми, створені нові органи нагляду за 

знову відкритими школами. У школи було вирішено залучити вихованців духо-

вних семінарій, тому в багатьох єпархіях встановлювався такий порядок, що 

для отримання священицького або дияконського місця, вони повинні прослу-

жити вчителем 2 або 3 роки неодмінно у церковно-парафіяльній школі. Поруч 

із семінаристами з'явилися й вчительки з жіночих єпархіальних училищ [18; 17, 

с. 88]. 

Таким чином, з 1891 р. до числа шкіл духовного відомства були зараховані 

селянські школи грамоти, число яких тоді визначалося декількома сотнями. Із 

зростанням числа церковно-парафіяльних шкіл збільшилися й кошти на їх ут-

римання. За допомогою щедрої підтримки держави та суспільства кількість 

церковно-приходських шкіл швидко зростала, й у 1893 р. кількість церковно-

приходських шкіл зрівнялася з загальним числом земських та міністерських 

шкіл. Внутрішні зміни церковно-парафіяльних шкіл за цей період полягали у 

розширенні їх загальноосвітньої програми. Трирічний курс остаточно утверди-

вся. Стали відкриватися церковно-парафіяльні школи з розширеною програ-

мою. Двокласні - переслідували лише освітні та виховні цілі, а другокласні го-

тували вчителів у школи грамоти [18, c. 105]. 

Висновок. Після шкільних реформ 60-70 років XIX століття з'явилися різні 

види початкових шкіл. Значне місце серед них посіли церковно-парафіяльні 

школи, досвід існування яких, своїм корінням йде в минуле. У Проектах нових 

програм уперше порушувалось питання про повідомлення в початковій школі 

мінімальної суми природничо-наукових знань. Але водночас головним завдан-

ням початкової школи залишалось релігійне виховання. У Проекті зазначалось, 

що учні передусім мали засвоїти «початки християнського вчення як основи 

життя» [14, с. 722-738]. Таке визначення мети початкової школи зумовлювало 

відповідний зміст, методи та прийоми навчання. 

З простої школи грамоти церковно-парафіяльна школа перетворилася в 

школу з поширеною загальноосвітньою програмою. Церковно-парафіяльні 

школи посіли поважне місце у розвитку початкової освіти в України другої по-

ловини XIX ст. - початку ХХ с. Вони відіграли значну роль у підвищенні освіти 

сільського населення. 

Велику роль у розвитку церковних сільських шкіл зіграв Святіший Синод, 

Церква та православне духовенство. Завдяки їм був заснований особливий тип 

православної школи – церковно-приходська. Ці школи були доступні для всіх 

станів та дозволили селянським дітям отримати початкову освіту. Церковно-

приходські школи сприяли поширенню міцної грамотності та відповідала пот-

ребам людей в освіті. 
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Вивчення проблеми творчого мислення, перш за все, потребує філософсько-

гносеологічного обґрунтування творчого процесу. Творчість розглядається в філо-

софії як вища форма активності і самостійної діяльності людини. Вона обов’язково 

містить елемент нового, передбачає оригінальну і високопродуктивну діяльність, 

здатність до вирішення проблемних ситуацій, продуктивне уявлення у поєднанні з 

критичним відношенням до досягнутого результату. Межі творчості охоплюють дії 

від нестандартного рішення простої задачі до повної реалізації унікальних потенцій 

індивіда у певній галузі [1, c. 7]. 

Питання теорії творчості, філософські і соціологічні аспекти її сутності вивча-

ли Г. Батищев, В. Біблер, О. Клепіков, П. Кравчук, І. Кучерявий, Л. Сохань, 

В. Цапок та ін. Творче мислення як філософська та соціальна категорія розглядаєть-

ся ними як продуктивний процес створення нових, оригінальних, соціально значи-

мих інтелектуальних продуктів на основі єдності логічних та інтуїтивних моментів. 

Категорія творчого мислення в гносеології розкривається такими поняттями як 

творче відображення (наукове пізнання) і протиріччя. Творче відображення – це 

вищий рівень розвитку характерного для людини психічного відображення. Психі-

чне відображення, в свою чергу, розуміється як активний процес, який характеризу-

ється тим, що:  

а) відображення предметів дійсності відбувається в ході аналітико-синтетичної 

діяльності мозку. Відображення сутності, створення розумового віддзеркалення 

об’єкта передбачає складну розумову діяльність, яка спирається на різні логічні 

операції;  

б) активність відображення виявляється в його вибірковості. Із різноманіття 

речей і процесів дійсності суб’єкт активно відбирає лише ті, які стають об’єктами 

відображення [2, c. 30-32]. 

До понять, які розкривають філософські основи творчого мислення, відносять-

ся також “проблема” та “ідея”. Проблема розглядається як питання, що виникає в 



 

процесі діяльності будь-якого суб’єкта, знаходження правильної відповіді на яке 

пов’язане зі суттєвими труднощами. При цьому розрізняють наукові та навчальні 

проблеми. Під науковою проблемою розуміється таке питання, яке виникає в про-

цесі розвитку певної науки, на яке вона в даний час не має відповіді, чи на яке да-

ються різні відповіді, що суперечать між собою. Що стосується навчальної пробле-

ми, проблемної ситуації, то вона є такою для студента, а не для викладача [3, c. 

151]. 

Ідея – це виявлення результату інтуїтивної здогадки в логічній формі поняття. 

У процесі розв’язання специфічно-навчальних проблем поняття ідеї збігається з ті-

єю закономірністю (зокрема, гіпотезою), яку він інтуїтивно обирає і яка далі засто-

совується людиною для розв’язання поставленої ним проблеми. Але у ході 

розв’язання інших проблем, наприклад, наукових, такі закономірності чи нові влас-

тивості об’єкта пізнання ще невідомі. Тому на першому етапі творчої діяльності 

мислення суб’єкт одержує якесь уявлення про такі закономірності, властивості ще в 

логічно неоформленому вигляді. І тільки перетворення даного уявлення в нове по-

няття, тобто в ідею, дає можливість включити в діяльність мислення ті закономір-

ності, які відомі суб’єкту творчості. Тим самим категорія ідеї відображає принципо-

во новий етап в творчій діяльності людини [3, c. 156].  

Творче мислення в гносеології містить такі сторони або моменти, як репродук-

тивність і конструктивність, кожен з яких почергово може домінувати, але обидва 

повинні обов’язкого бути присутніми, їх не можна ні ототожнювати, ні протистав-

ляти. “Репродуктивне, зазначає В. Цапок, – це не просто протилежне продуктивно-

му, але й одна з умов його виявлення. Умова, але не причина. Репродуктивна діяль-

ність не призводить обов’язково до творчості. Вона може залишатися незмінною, а 

може і сприяти виявленню нового, сприяти продуктивному процесу розумової дія-

льності” [1, c. 38]. Якщо наявність репродуктивної діяльності не може бути причи-

ною творчості, то її відсутність може стати причиною, яка перешкоджає реалізації 

продуктивного творчого акту. Тобто репродуктивна діяльність є необхідним, але 

недостатнім фактором для творчого мислення. Таким чином, продуктивне і репро-

дуктивне – необхідні чинники будь-якого творчого процесу тому що без одного 

неможливе виявлення іншого [1, c. 38-44]. 

Репродуктивне є умовою продуктивного, через нього реалізується послідов-

ність у творчому процесі. Але взаємозв’язок репродуктивного і продуктивного не 

зводиться лише до того, що репродуктивне лежить в основі виявлення продуктив-

ного а останнє, як правило, переходить у структуру репродуктивного. Продуктивне 

саме служить умовою репродуктивного, тому що творчість є єдиною формою дія-

льності, яка зацікавлена в актуалізації, тобто репродукуванні, результатів минулого 

творчого процесу, робить їх використання необхідним. Головне полягає в тому, що 

продуктивна діяльність можлива лише при введенні репродуктивних елементів у 

творчий процес суб’єкта. Виділення продуктивних і репродуктивних елементів до-

зволяє не тільки керувати творчим мисленням, але й оптимізувати його через про-

грамування репродуктивної діяльності й сприяння продуктивної [1, c. 40-42].  

Більш глибоке розкриття сутності педагогічного процесу, заснованого на тво-

рчому засвоєнні, тобто побудова нової дидактичної системи, пов’язана з філософ-



 

ською теорією творчості. Розуміння сутності творчості залежить від розуміння ролі 

й місця неусвідомлених форм відображення, з якими пов’язані уявлення, фантазія, 

інтуїція, здогадка. Процес відображення дійсності суб’єктом полягає в створенні її 

розумових моделей – носіїв ідеальних образів відповідних об’єктів. На основі пер-

винних моделей можуть бути побудовані вторинні моделі і моделі більш високих 

порядків, які несуть ідеальні образи, адекватні, але не тотожні даній галузі дійснос-

ті. Таким чином, завдяки творчому мисленню, уявленню й ідеалізуючої абстракції, 

людина будує на основі відображення дійсності ідеальні конструкції, які відіграють 

величезну роль і знаходять своє матеріальне втілення в творчому процесі [2, c. 36-

37]. 

Філософське обґрунтування категорії творчого мислення передбачає включен-

ня в його структуру інтуїції, як елементу творчого процесу, пов’язаного з раптовим, 

неочікуваним рішенням задач. Серед характерних особливостей інтуїції наведемо 

головні, відомі з літератури:  

а) в процесі творчого мислення акти інтуїтивного пізнання не усвідомлюють-

ся, вони виступають результативно;  

б) інтуїція зазвичай виявляється у нерозривному зв’язку з натхненням, емоція-

ми і ефективним станом, що обумовлює незвичайне підвищення духовних сил у 

процесі творчості;  

в) дуже важливим є факт, що задум, ідея формується тоді, коли увага суб’єкта 

спрямована в зовсім іншому напрямку (“думка в сторону”);  

г) цікавою є думка про те, що інтуїтивне розуміння найчастіше властиве при-

родно обдарованим людям;  

д) процес інтуїтивного пізнання є важливим фактором самовдосконалення;  

є) інтуїція носить доцільний характер і є результатом хоча і неусвідомлених, 

але високоінтелектуальних процесів [4, c. 5]. 

Поєднання стихійних і усвідомлених елементів творчого мислення дає можли-

вість говорити про свободу творчості та можливості керування цим процесом. Спе-

цифічна складність проблеми керування творчістю полягає в тому, що сам творчий 

процес не піддається усвідомленому контролю, особливо в найбільш важливих сво-

їх фазах, а саме тих, на яких створюється творчий продукт, тобто інкубація й проз-

ріння. Це пов’язано з тим, що вони не піддаються спостереженню, навіть самоспос-

тереженню [5, c. 102]. 

У філософії традиційною є думка про те, що творчість не може керуватися 

тільки свідомо, раціонально застосованими методами. Ці методи базуються на ми-

нулому досвіді людини, а тому їм властивий певний консерватизм: вони не вихо-

дять за межі накопиченого досвіду і не можуть вступати з ним у протиріччя. Тобто 

творчість починається там, де немає готових алгоритмів рішення задачі, де відомі 

рецепти і способи дії стають нерезультативними, де необхідним є пошук нових, по-

ки невідомих шляхів. Таким чином, на рівні індивідуально-особистої орієнтації у 

керуванні творчим мисленням повинні поєднуватися свідомі і стихійні, усвідомлені 

і неусвідомлені елементи [5, c. 112]. 

Із філософського розуміння творчості як саморегульованої системи можна ви-

значити, що головне значення в ньому належить механізмам самокерування. Твор-



 

чий процес сам себе регулює: в ньому керує внутрішня логіка, обумовлена змістом 

творчої задачі. Зовнішній по відношенню до цієї задачі керуючий вплив, який йде 

всупереч до дій внутрішніх механізмів самокерування творчою діяльністю, може 

суттєво вплинути на процес творчості [5, c. 114].  

Необхідним елементом творчого мислення в науковій гносеології вважається 

рефлексія. Вона пов’язана з вибором засобів, норм, методів, форм духовної та прак-

тичної діяльності, спрямованих на досягнення певного результату. Рефлексивна 

свідомість постійно тримає під контролем процес отримання, побудови, перевірки, 

обґрунтування шуканого результату: “…постановка пізнавальної задачі, визначення 

засобів і вироблення програми її вирішення створюють рефлексивний рівень пізна-

вального процесу…” [1, c. 69]. 

Процес підпорядкування знань рефлексії супроводжується двома протилеж-

ними діями: критичним і творчим. Аналізуючи знання, рефлексія не тільки спрос-

товує хибні уявлення про нього, але і підіймає його на нову ступінь виявлення сут-

ності і значення [1, c. 73].  

Вказуючи на єдність відображення і творчості та їх різницю, філософи підкре-

слюють, що відображення і творчість є близькими, схожими, але не тотожними ви-

дами діяльності [2, c. 38].  

Творче мислення, як філософська категорія, реалізується через механізми ку-

льтурно-історичного порядку, які складаються в надіндивідуальній суспільній сис-

темі культури, тобто основою всезагальності і необхідності результатів творчої дія-

льності є культура суспільства. Основними аспектами проблеми культурно-

історичної детермінації творчості є такі:  

1) концепція єдиної логіки розвитку суспільних й індивідуальних форм твор-

чості;  

2) розгляд проблем філогенези творчого мислення;  

3) аналіз механізмів опредмечування і розпредмечування як механізмів діалек-

тики суспільного та індивідуального [5, c. 32].  

Зв’язок творчості з вищою формою пізнавального відображення дозволяє об-

ґрунтувати можливість і необхідність застосування методів наукового дослідження 

різного рівня в якості принципів, на основі яких можна побудувати такі методи ви-

кладання і методи навчання, які б сприяли розвитку мислення студентів, форму-

ванню їх творчих здібностей і пізнавальної самостійності. Задачі, які вирішують 

студенти на рівні творчого мислення, якісно відрізняються від задач, які вирішу-

ються в процесі мислення нетворчого, репродуктивного, які завжди мають пробле-

мний зміст, або, інакше кажучи, сконструйовані на основі принципу проблемності. 

Ця відмінність обумовлює застосування специфічно логічних і нелогічних форм та 

методів рішення творчих задач-проблем [2, c. 41-41]. 

Гносеологічне обґрунтування категорії творчого мислення передбачає вияв-

лення його сутності, яка розкривається системою взаємопов’язаних процесуальних 

характеристик.  

Узагальнюючи, можна зазначити, що творче мислення як філософська катего-

рія має такі особливості: 



 

- творчість - це продуктивний процес створення нових, оригінальних, соціаль-

нозначимих продуктів (духовних цінностей) на основі єдності усвідомлених (логіч-

них) та неусвідомлених (інтуїтивних) моментів;  

- творчість є атрибутом діяльності а також набутою через діяльність властивіс-

тю, тому саме продуктивна навчальна діяльність та включення в неї студента є не-

обхідною умовою розвитку здатності до творчості; 

- відображення (мислення) і творчість є близькими, але не тотожними видами 

діяльності: відображення є основою творчості, творчість – найбільш високою вер-

шиною розвитку мислення; 

- творче мислення, як філософська категорія, характеризується такими момен-

тами, як репродуктивність та продуктивність. Їх взаємозв’язок полягає в тому, що 

продуктивна діяльність можлива за умови включення репродуктивних елементів у 

творчий процес;  

- елементами творчого мислення в науковій гносеології є рефлексія, яка 

пов’язана з вибором засобів, норм, методів, форм духовної та практичної діяльнос-

ті, спрямованих на досягнення певного результату; вона супроводжується двома 

протилежними діями: критичною і творчою; 

- єдність усвідомленого і неусвідомленого в структурі творчого мислення ви-

значила своєрідність керування цим процесом. Свобода творчості є її невід’ємним 

компонентом, тому керування процесом творчого мислення є ефективним тільки 

тоді, коли воно не нав’язується як зовнішня сила, а погоджується з властивим твор-

чості механізмом самокерування. 

Таким чином, аналіз наукової літератури доводить, що творче мислення, як 

філософська категорія, - це самокерований процес відображення, який містить еле-

мент нового; передбачає оригінальну і високопродуктивну діяльність по вирішен-

ню проблеми і створенню ідеї, розкривається такими поняттями як наукове пізнан-

ня і протиріччя; в своїй структурі містить такі елементи, як репродуктивне і проду-

ктивне (творче), інтуїтивне і логічне, рефлексивне. 
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Суспільні перетворення, що відбуваються в сучасному світі надзвичайно акту-

алізують проблему міжнаціональних відносин, які характеризуються рядом проти-

лежних тенденцій. З одного боку, відзначаються інтеграційні процеси, співпраця 

людей різних національностей, толерантність, взаємоповага, з іншого - зростання 

етноцентризму, міжнаціональні конфлікти, війни тощо. Така суперечливість в пов-

ній мірі проявляється не тільки серед дорослих, але і в дитячому співтоваристві, що 

породжує вкрай негативні наслідки для розвитку та соціалізації особистості. 

Сприятливі умови для формування толерантних стосунків створює освітній 

простір, зокрема, навчально-виховний процес в початкових класах школи. 

Діяльність учителя початкових класів істотно відрізняється від роботи вчителя 

середньої та старшої ланок. Їï особливостi зумовленi контингентом учнiв. Початковi 

класи – перший ступiнь шкiльноï освiти. Дiти пiд керiвництвом учителя роблять 

першi кроки у навчаннi, опановують знання, умiння та навички в навчальнiй дiяль-

ностi, а також розвиваються духовно. Учитель працює з класом найчастiше сам i 

виступає, i як учитель, i як вихователь. Все це потребує наявності у нього високого 

рівня розвитку моральної культури, духовних цінностей, культури поведінки та 

спілкування.  

Всі ці аспекти надзвичайно актуалізуються в умовах поліетнічного регіону, де 

колектив учнів початкової школи складається з представників різних національно-

стей, і потребують наявності у вчителя таких специфічних якостей, як толерант-

ність, культура міжнаціонального спілкування, гнучкість, терпимість тощо. Обізна-

ність майбутнього педагога в традиційних педагогічних цінностях дозволить йому 

усвідомити, що шлях його вихованців до оволодіння загальнолюдськими цінностя-



 

ми лежить через конкретні форми їх здійснення в національній культурі, адже через 

неї кожен вихованець навчиться розуміти і поважати все багатство світової культу-

ри. 

Питання підготовки студентів педагогічного вузу до професійної діяльності в 

етнопедагогічнму середовищі поліетнічного регіону частково розкрито в таких ас-

пектах: дослідження етнопедагогіки як науки (Г.Волков, Н.Дем’яненко, В.Євтух, 

А.Марушкевич та ін.); особливості формування полікультурної компетенції студен-

тів різних спеціальностей (М.Ваксман, Л.Воротняк, О.Грива, О.Гуренко, 

Л.Гончаренко, Ю.Рябова, О.Ткаченко, К.Юр'єва, Н.Якса та інші); питання взаємов-

пливу поліетнічного середовища та особистості (Ю.Бромлей, І.Кон, А.Льовочкіна, 

М.Михайлова, О.Муляр, Н.Кічук, Н.Семенів та інші); деякі аспекти професійної 

підготовки вчителів до роботи з багатонаціональними колективами учнів 

(Ш.Арсалієє, Е.Бахіча, Ш.Магомедов та ін.). 

У плані перспективного розвитку теорії і практики підготовки студентів пед-

вузу до професійно-педагогічної діяльності важливе значення має вивчення погля-

дів, суджень, концепцій розвитку педагогічної майстерності. Зміст і структуру пе-

дагогічної майстерності вчителя і вихователя розглядали І.Зязюн, І.Ісаев, В.Кан-

Калик, В.Максімов та інші. 

Не дивлячись на наявність великої кількості досліджень з даної проблеми та її 

актуальність, рівень готовності майбутніх вчителів до роботи з багатонаціональним 

складом учнів, особливо в ускладненій етносоціокультурній ситуації не відповідає 

сучасним вимогам. 

Сьогодні більшою частиною людства усвідомлюється той факт, що війни, мі-

жнаціональні та міжрегіональні конфлікти виступають в якості факторів, які пере-

шкоджають суспільному прогресу. Породжувані, з одного боку, прагненням кож-

ного народу до самовизначення, зростанням національної самосвідомості, в центрі 

якого лежить усвідомлення унікальності та неповторності культури власного наро-

ду, з іншого, - національним егоцентризмом, тобто прагненням до відокремлення і 

домінування над іншими, такі конфлікти відносяться до категорії деструктивних і 

роблять сильний дестабілізуючий вплив на розвиток суспільства. 

Відомо також, що ці конфлікти легко «наслідуються», тобто підростаюче по-

коління легко засвоює негативне ставлення до «чужих» - людей іншої національно-

сті. І, якщо не вести спеціальну роботу щодо запобігання подібного соціального ус-

падкування, то міжнаціональні конфлікти можуть функціонувати дуже довгий час. 

Зрозуміло, що саме школа може виступити в ролі стабілізуючого фактору. До-

помагаючи виховувати дітей на національних традиціях, знаходячи в цих традиціях 

інтернаціональне, вона сприяє ранньому вихованню терпимості по відношенню до 

людей іншої національності, розумінню основ іншої культури і співвіднесенню її з 

культурою власного народу. У цьому, в принципі, і полягає найважливіша соціаль-

на функція школи. 

Проблему формування готовності майбутнього вчителя до роботи з багатона-

ціональним складом можна розглядати як особливу проблему, яка має свої соціаль-

ні, психологічні та педагогічні передумови.  



 

Готовність до діяльності виступає в якості фундаментального поняття, що ви-

користовується в різних науках, в тому числі і в педагогіці. Під готовністю до дії 

зазвичай розуміють стан мобілізації всіх психофізіологічних систем людини, що за-

безпечують ефективне виконання певних дій. У педагогічному плані готовність до 

діяльності найбільш повно розкривається В.Сластьоніним [1, с.7].  

Виходячи з функціональних особливостей особистості педагога, дослідник ви-

ділив такі сторони її готовності до професійної діяльності: 

- морально-психологічна, 

- науково-теоретична, 

- практична, 

- психофізіологічна, 

- фізична. 

М.Дьяченко, Л.Кандибович в структурі готовності виділяють наступні елемен-

ти: а) позитивне ставлення до професії, досить стійкі мотиви діяльності; б) адекват-

ні вимоги професійної діяльності до рис характеру, здібностей, проявам темпера-

менту; в) необхідні знання, навички, вміння; г) стійкі професійно важливі особли-

вості сприйняття, пам’яті, уваги, мислення, емоційних, вольових процесів і т.д. [2, 

с.278].  

Перш за все слід зазначити, що готовність до професійної діяльності результа-

том, який досягається в процесі професійної підготовки. Професійна підготовка - це 

цілісний досить тривалий процес формування особистості фахівця, в даному випад-

ку вчителя, який, як відомо, здійснюється на довузівської, вузівському і післявузів-

ському етапах. 

Багатокультурна освіта в навчально-виховному закладі з багатонаціональним 

контингентом учнів - веління часу. Школа - це установа, в якій діти всіх культур 

можуть отримати в спадок духовні цінності як свого народу, так і народів, що жи-

вуть поруч. Учитель повинен бути підготовлений до того, щоб створювати можли-

вості для індивідуального розвитку представників різних культур. Учні живуть в 

суспільстві, де є представники різних культур. Їм потрібен досвід спілкування на 

основі цінностей, що існують в культурах інших народів. 

При формуванні професійної педагогічної готовності вчителя до діяльності в 

багатонаціональному школі стає актуальним оволодіння основами національно-

етичних норм життя народів, представниками яких є учні. Як вказує Л.Тімофеєва, 

багато вчителів не враховують специфіку шкіл, де спілкуються діти різних націона-

льностей при організації навчально-виховного процесу, допускаючи в силу цього 

етико-педагогічні помилки, що знижують їх авторитет і повагу до них з боку учнів, 

що не сприяє формуванню у них позитивної мотивації у навчальній діяльності [3, 

с.22]. Особливо важливим для вчителя початкових класів є врахування національ-

ної психології і її специфіки. 

Як вказує Н.Кічук [4, с.80], вчитель початкових класів для дітей - найголовні-

ша людина. І по силі формуючого впливу на вихованців особистості вчителя нале-

жить чільна роль. Це, по-перше. По-друге, будучи головним вихователем в класі 

початкової школи, він має можливість організовувати педагогічно доцільні впливи 

систематично, безперервно будучи в постійному контакті з вихованцями та їх бать-



 

ками. По-третє, вчитель початкових класів є організатором не тільки основного 

освітньо-виховного процесу, а й додаткової освіти (гуртки, розвиваючі заняття, ор-

ганізація дозвілля і т.д.). Все це дає йому можливість розпізнати індивідуальні зада-

тки кожного учня і передбачити використання засобів, необхідних для його розвит-

ку. Це має неабияке значення для згуртування та толерантного співвіснування у ба-

гатонаціональному учнівському колективі початкової школи. 

Нові умови розвитку сучасної школи роблять необхідним внесення доповнень 

до номенклатури педагогічних умінь. Так, у зв'язку з тим, що суспільство, в тому 

числі і школа, готуються жити в правовій державі, вирішуючи одну з пріоритетних 

завдань – вихованні учнів з опорою на загальнолюдські цінності, важливо, щоб змі-

стом, методами її реалізації оволоділи студенти вищих педагогічних навчальних за-

кладів. Цьому може сприяти підготовка майбутніх вчителів до осмислення прав 

людини, формування у них готовності використовувати в мононаціональному і 

особливо багатонаціональному колективі дітей цінності народної педагогіки. Тому 

майбутнім вчителям важливо надати можливості для отримання інформації про ду-

ховну історію народів, при цьому уникаючи небезпечної ізоляції духовного розвит-

ку одного народу від інших. 

Педагогу школи з багатонаціональним контингентом учнів необхідні міцні 

знання в галузі історії розвитку культури народів регіону і мотивів націоналістич-

них проявів у житті дітей. Найбільш гостро сучасні батьки реагують на проблеми 

толерантної поведінки та національної мови, тому одними з основних вимог сучас-

ної освіти є формування міжетнічної толерантності та виховання культури міжнаці-

онального спілкування майбутнього вчителя. 

Міжетнічна толерантність (від лат.tolerare – терпіти) – терпиме ставлення 

представників однієї етнічної спільноти до представників іншої спільноти, відмін-

них культурницьких традицій, готовність до позитивної взаємодії з носіями різно-

манітних етнічностей [5, с.56]. 

Зокрема, процес формування міжетнічної толерантності майбутніх вчителів 

початкової школи детермінований етнопедагогічною направленістю професійного 

навчання та сприйняття студентів, формування культури міжнаціонального спілку-

вання, що забезпечує залучення їх до культури різних народів, вивчення етнопси-

хологічних особливостей діяльності та спілкування дітей, розробку і реалізацію ві-

дповідних програм, нормативних та спеціальних курсів, а також педагогічної прак-

тики. 

Вихованню міжетнічної толерантності має сприяти запровадження в освіту 

елементів полікультурності. Головним у розв'язанні цієї проблеми вважаємо, пе-

редусім: 

1) всебічне оволодіння студентами культурою свого власного народу, як неод-

мінна умова інтеграції в інші культури; 

2) навчання студентів правам людини й миролюбству; 

3) формування поглядів на різноманіття культур в Україні та світі; 

4) виховання позитивного ставлення до культурних розбіжностей; 

5) створення умов інтеграції у культури інших народів; 



 

6) формування умінь і навиків ефективної взаємодії з представниками різних 

культур; 

7) виховання терпимості, толерантності, культури міжнаціонального спілку-

вання. 

Процес формування міжетнічної толерантності ґрунтується на вихованні куль-

тури міжнаціонального спілкування. В основі культури міжнаціонального спілку-

вання лежить накопичений народами віковий історичний досвід мирного, толеран-

тного, цивілізованого існування, співпраці, досвід інтернаціонального, інтеркульту-

рного об'єднання зусиль різних народів з метою вирішення проблем, що становлять 

спільний інтерес. 

Культура міжнаціонального спілкування передбачає вміння виявляти вузли 

суперечностей, протистояння, знаходити точки зіткнення, акумулювати волю до 

єднання, використовувати енергію спільних ініціатив, шукати вихід із справді кри-

зової ситуації в міжетнічній сфері, виробляти розуміння того, що жити нам разом. 

У зміст культури міжнаціонального спілкування включені: 

1) нормативні вимоги, зведені до рангу закону, що регулюють взаємосто-

сунки представників різних національностей і обов’язкові для виконання всіма чле-

нами суспільства; 

2) традиційні норми взаємостосунків між представниками різних націо-

нальностей, що є основою братерства, дружби і поваги до інших народів; 

3) соціально орієнтовану на основі принципів демократизму поведінську 

характеристику особи в умовах міжособистісного і міжнаціонального спілкування, 

характер, стиль та рівень її поведінки [6].  

Виховати культуру міжнаціонального спілкування – це означає робити все, 

щоб не потрапити в полон культурного провінціалізму, щоб розвивати інтелект, по-

тенціал нації, національну самобутність народу, почуття соціальної відповідаль-

ності перед іншими націями та народностями. Причому слід доводити до свідо-

мості студентської молоді, що важливим елементом національної культури є звичаї 

та традиції у відносинах української нації з іншими націями та етносами, тобто – 

власне міжнаціональні відносини. 

Ознайомлення з системою підготовки майбутнього вчителя у педагогічних на-

вчальних закладах України, вказує на доцільність укрупнення блоків професійної 

підготовки (загальнокультурний, психолого-педагогічний, методичний), що ство-

рює сприятливі умови для розвитку його професіоналізму, без якого неможливий 

процес міжнаціонального спілкування в багатонаціональному дитячому колективі. 

Необхідно збагатити зміст навчальних курсів і програм гуманітарних, соціальних і 

природничо-наукових дисциплін полікультурною тематикою, а також удосконалю-

вати методи викладання усіх видів дисциплін. 

Сьогодні відмічається складність процесу формування умінь і навичок культу-

ри міжнаціонального спілкування в студентських осередках: часто мають місце ви-

падки необ’єктивного підходу до сприйняття реалій дійсності, причиною яких є 

обмеженість політичного кругозору, відсутність необхідних знань, слабка орієнта-

ція в питаннях суспільного розвитку тощо. 



 

Беззаперечним постає факт: культура міжнаціонального спілкування визна-

чається традиційною культурою виховання і є складовою педагогічної культури. В 

звязку з цим постає необхідність здійснювати різнобічну пропаганду в середовищі 

майбутніх вихователів знань про національне, етнічне, патріотичне і міжнаціональ-

не як категорії філософії, про сучасну наукову інтерпретацію гуманістичних 

ціннісних орієнтацій; особистісно орієнтовного підходу до кожного студента; у ви-

хованні тактовного, гуманного ставлення до представників усіх націй і народно-

стей, створення сприятливого клімату; опори на нові підходи до виховання, гу-

маністичні ціннісні орієнтації особистості, соціально-економічний розвиток 

регіонів, де розташовані вищі педагогічні навчальні заклади; керуватися принципом 

діалектичної єдності двох основ вищої освіти – національної та світової, створюва-

ти ментальновідповідність системи національного виховання державотворчим про-

цесам в державі; задовольняти інтереси представлених у студентських групах 

національностей. 

Здійснюючи формування готовності вчителів початкових класів до роботи в 

багатонаціональному колективі, доцільно приділяти значну частину уваги вивчен-

ню ними теоретичних питань, пов'язаних з поняттям «національний характер». Са-

ме національний характер є сукупністю морально-вольових якостей, системою мо-

тивів, сукупністю потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, установок, переконань. 

Майбутній вчитель в своїй професійній діяльності повинен враховувати націо-

нальний характер дітей різних національностей, усвідомлюючи те, що характер на-

роду не являється незмінним, не визначається спадковими задатками, які прита-

манні конкретному народу, і, в той же час, властивості характеру не представляють 

собою пасивне відображення умов виховання. Доцільно знайомити студентів з дос-

лідженнями в області етнопсихології [7], в яких робляться спроби створення моделі 

національного характеру з метою прогнозування поведінки індивіда або груп лю-

дей в тій чи іншій ситуації. В силу інтеграції населення, міграційних процесів цілих 

національних груп велика кількість дорослих і дітей проживає та активно діє в умо-

вах багатонаціональних відносин, багатомовності в спілкуванні. У практиці життя і 

в науці виникло поняття «маргінальна людина». Оволодіння даним поняттям до-

зволяє майбутнім вчителям більш яскраво визначити психічні стани своїх учнів в 

багатонаціональному дитячому колективі і стану їхніх батьків. 

Готовність до роботи в поліетнічному середовищі являє собою узагальнену 

характеристику особистості, єдність мотиваційної, операційної і результативної 

складових.  

Мотиваційний компонент виражається в позитивній установці на роботу з 

представниками різних національних меншин, в бажанні знайомитися з культурою 

різних народів, виступати в якості носія цієї культури для дітей та молоді, в праг-

ненні опановувати основами народної педагогіки і використовувати це в реальній 

діяльності. На жаль, далеко не всі студенти усвідомлюють необхідність готувати 

себе до такого роду діяльності. Можна зіткнутися з такими думками «навіщо це по-

трібно», «для національних меншин нехай готують своїх фахівців» і т.п. 



 

Операційний компонент знаходить своє вираження у спеціальних знаннях з 

етнопедагогіки, етнопсихології і у використанні їх в педагогічному процесі навча-

льного закладу. 

Результативний компонент - в здатності досягати високих позитивних резуль-

татів. 

Отже, готовність майбутнього фахівця до роботи в поліетнічному просторі - це 

інтегральна характеристика особистості, яка поєднує мотиваційну, операційну і ре-

зультативну складові, що забезпечують оптимальне співвідношення в діяльності 

фахівця загальнолюдського, інтернаціонального і національно-специфічного фак-

торів. 

Оптимальне співвідношення загальнолюдського і національного в цільовому 

компоненті цієї готовності, відображаючи процеси інтеграції і диференціації різних 

культур, реалізується в таких системах, як «загальнолюдське – національне», «де-

етнізація - зростання національної самосвідомості», «етноцентризм – етнотолерант-

ність». 

Формування готовності до діяльності з багатонаціональним складом учнів по-

чаткової школи за результатом є неспецифічним, тому що готовність реалізується у 

всіх видах діяльності педагога; необхідна спеціальна робота з формування даної го-

товності. Іншими словами, готовність до роботи з багатонаціональним складом по-

винна формуватися в ході всього цілісного педагогічного процесу у вищому педа-

гогічному навчальному закладі.  
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One of the important steps on the way to improve the quality of higher education of 

Ukraine and integration into European educational space is upgrading its system with de-

velopment of new mechanisms of specialists training. The implementation of this step will 

contribute to achieving the main goal - training of highly qualified specialists who will be 

competitive at the national, European and international labor markets, able to protect the 

interests of the country in the harsh conditions of world competition. The outlined requires 

training of relevant staff: mobile, competent education managers, able to solve complex 

issues constructively, work effectively and creatively in the conditions of decentralizing of 

management structures. 

Last decade the interest of scientists is focused on opportunities of competency ap-

proach in educational process, that is confirmed by the researches of N. Bibik, 

O.Dubasenyuk, O. Lokshin, O.Ovcharuk, A. Pometun, O. Savchenko and others.  

Problems of training managers of educational branch were solved in the works of 

V.Bereka, V. Kryzhko, V. Lazarev, E.Pavlyutenkov, M. Potashnik and others. Various 

aspects of communicative competence development have studied J.Zawadzki, V. Kuni-

tsyn, A. Leontiev, L. Petrovska, O. Sidorenko and others.  

Purpose of the article - to reveal the contents of the communicative competence of 

educational manager. 

Educational manager - is not only an specialist who professionally executes man-

agement functions, firstly, this person takes into account the specifics of an educational 

institution as a system, where everyone manages at own level and is the subject of man-

agement simultaneously, which in turn requires effective information exchange. While 

executing functional duties, the manager must solve typical and atypical situations and 

problems regarding the implementation of concrete professional activities, ensure the 

competitiveness of educational services, execute functions of management and admin-

istration for governmental and state institutions. 

Modern head of the educational institution executes many functions that require for-

mation of specific competences. The executed review of scientific sources led to the con-

clusion that the key competences of education managers are: professional (management), 

communicative, economic, judicial, general cultural, psychological. 

According to researches of American scientists, the head spends from 50 to 90% of 

his time on communication to realize their roles in interpersonal relationships, information 

sharing, decision-making processes and successfully execute managerial functions of 



 

planning, organization, motivation and control. The exchange of information is built in in-

to all kinds of management activities, that is why communications are the link towards 

achieving the goal of organisation [1, p. 166]. 

Leading world-wide standard managers claim that the ability to communicate, to in-

teract with people, communication quality and communication skills that are part of the 

structure of professional skills is the substratum of professional achievements. 

If for manager of the firm communication is the key to successful and high sales, lu-

crative contracts, agreements, etc. concluding, then for manager of education this is the 

key to successful social-economical functioning of the institution, effective organization 

and coordination of the collective activities, guarantee of effective task execution which 

are to do for pedagogical collective, an important condition for establishing external rela-

tions. It is obvious that a head who does not have the ability to establish the contacts, is 

unable to control the pedagogical collective, to interact with pupils’ collective, parents and 

institutions doomed to failure in the work. Thus, management activity of a head of an edu-

cational institution without informational exchange, without cooperation and without dia-

logue, without interaction and perception each other, can not exist. 

As one of the main components of modern human culture, communicative compe-

tence provides: value attitude to language, the need to realize and understand social and 

psychological side of communication occurrences, readiness to organize own linguistic 

behavior in these occurrences according to the norms and regularities of social life. 

According to the competency approach (V. Baydenko, V.Bolotov, E. Zeer, J.Tatur 

and others) communicative competence is the goal and the result of general and profes-

sional education, and is a key competence. 

According to L. Petrovskaya, communicative competence is a system of internal re-

sources which are needed for building an effective communicative action in a specific 

range of situations of interpersonal interaction and provides adequate units, understanding 

by the subject his objective interpersonal position, knowledge of the regularities of various 

forms of communication and rules of behavior in specific situations, the ability to form a 

tactical plan and implement it basing on social skills [2, p. 41]. As a synthesis of profes-

sional knowledges, skills, practices and personal abilities, features and experiences to en-

sure the effectiveness of communication functions, complicated psychological-

pedagogical and professionally meaningful phenomenon in whose structure are included 

communication skills, communicative awareness and communication technologies, that’s 

the way that S. Obushak studies the communicative competence of the manager [3, p. 5]. 

Communicative competence is expressed at the level of interpersonal experience, 

claims V.Cherevko, which is required for a manager to function coordinate the interaction 

of social interaction to ensure an effective communication within its duties and social sta-

tus [4, c. 6]. 

Taking into account scientific developments, we determine communicative compe-

tence of an education manager as personal formation of an integrative character, whose 

formation guaranties effective professional communication, interaction and cooperation, 

both at institutional level and beyond it. 

Specific feature of communicative competence of an educational manager is the fact 

that it is based on the dialogue pedagogical communication principles, is a reflection of 



 

pedagogical culture, pedagogical mastery and pedagogical tact. Considering this fact, the 

communicative competence provides: adequate orientation while communicating in the 

own potential as well as in the partner potential during communication; equality of per-

sonal positions; openness and trust in the communication; interference of views; focus on 

the interlocutor; modality of expression; personalization of messages and so on. In the 

communicative competence are also shown results of self-improvement and self-manager, 

with the increasing of the professional (managemental) competence and increasing com-

municative competence level and vice versa. 

Professional activity of an educational manager is diverse, that is reflected on the 

contental components of communicative competence, which can be divided in the follow-

ing way. The first component - is a combination of universal and professional knowledge, 

skills and abilities (competencies) in the field of communication, which are necessary for 

manager to hold the activity at the high level. The second component of communicative 

competence - self-reached experience of an interpersonal communication in various pro-

fessional situations. The third component consists of social-personal qualities of a manag-

er which are regulators of interactions with colleagues, with surroundings and with him-

self as manager. The fourth component extends on skills that define the capabilities of a 

manager in various activities and his correspondence with the management of the institu-

tion. The fifth component is linked to the level of leader readiness to organize his linguis-

tic behavior in various professional and everyday circumstances. Named components are 

key and condition simultaneously to the successful activity of an educational manager. 

In this context, focus on a complex of knowledges, skills and abilities (competen-

cies), obtaining of it guarantees the successful professional activity of an educational man-

ager. They can be conventionally divided into universal and professional competences. 

Universal competences in the field of communication - are awareness with rules and 

norms of different types of communication (business, daily, holiday, etc.); ability to make 

and understand nonverbal (paralinguistic, extralinguistic) exchange of information; ability 

to communicate with people taking into account their gender, age, social-cultural and sta-

tus characteristics; ability to empathize; ability to handle the situation adequately and to 

use its specificity for their own communication purposes; knowledge of interpersonal 

communication; be aware of conflict prevention and resolving methods in the team; use of 

influence techniques towards the interlocutor; developing the ability differentiate ade-

quately express their feelings and psycho-emotional states. Professional competences in 

communication field, especially that concerns business: knowledge of tactical-methodical 

approaches to holding negotiations, meetings, etc; possession of traditional and innovative 

technologies and techniques of communicative interaction with the staff and ability to 

choose appropriate one depending on the situation of communication; a high level of lan-

guage mastery that allows free transfer and percept professional information; possession 

of principles of business culture of online communication (communication in virtual 

space, distance, in networks); knowledges of business communication (oral and written) in 

a foreign language. Competencies that are characteristic for management are relevant in 

the educational sector: the ability to prove the point of view, motivate, negotiate; the abil-

ity to join quickly to the diverse of market system relations and simultaneously develop 



 

skills of prospective thinking, strategic management in educational system; the ability to 

estimate correctly the interlocutor as a person as well as a potential partner. 

This scope of competencies reflects the specific of professional activity of an educa-

tional manager, who is involved into different systems of communication relationships 

due to his professional activities. 

Communicative competence is an interdisciplinary branch of knowledges, that is 

why its component content is characterized by diversity. This statement allowed us to 

identify the structure of the communicative competence of an educational manager caused 

by specifics of his professional activities in multiethnic pedagogical and student collec-

tives following integrating competences: ethnic-psychological (ability and readiness to 

communicate considering psychological characteristics of ethnic groups); ethnosocial 

(possession of human etiquette and behavior, adequate to the social-cultural context); eth-

nic-communicative (knowledge of the diversity of national traditions and customs and 

progressive heritage in the field of communication, use of and following traditions of eth-

nic culture during the process of communication); ethnic-tolerant (mastering the package 

of knowledges that are necessary for contacts with colleagues, children and parents who 

are in their turn members of different ethnic groups, the ability to carry out the culture dia-

logue, work in conditions of multicultural education, etc.). 

Tangent analysis of communicative competence of an educational manager proves 

that it is a complex integrative formation, formation of which is the key to successful pro-

fessional activity. Communicative competence is required condition for professional head 

of an educational institution, that provides the effectiveness of its business communica-

tion, filling in the function of an important regulator of management activity in modern 

social-economic conditions, in a multiethnic society, in the context of globalization, en-

riching its spiritual and moral nature, improving professional (management) competence. 

Perspectives of further scientific studies are related to the search and development of 

effective technologies, methods, techniques directed at developing communicative compe-

tence and self-development of future managers of education. 
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Сучасний ринок вищої освіти є висококонкурентним середовищем, де фу-

нкціонують різні за науковою спрямованістю виші школи, що здатні запропо-

нувати майбутнім абітурієнтам та їх батькам широкий асортимент спеціально-

стей, висококваліфікований професорсько-викладацький штат, гідні умови нав-

чання, можливості закордонного стажування, з одного боку, та для роботодав-

цям якісно підготовлених, гнучких та адаптованих до мінливих умов зовніш-

нього оточення фахівців – з іншого. З метою визначення кращих вищих навча-

льних закладів (ВНЗ) створюються відповідні рейтинги, що покликані не тільки 

спростувати вибір для суб’єктів ринку, але й зробити його більш прозорим, ар-

гументованим, з чітким розмежуванням позицій та критеріїв відбору вишу. Са-

ме рейтинг вищих навчальних закладів дозволяє визначити кращі ВНЗ за освіт-

нею, науковою, педагогічною, міжнародною та іншими видами діяльності. 

Рейтинг в  освіті – це індивідуальний числовий коефіцієнт кваліфікованої 

комплексної оцінки різноманітних аспектів і  результатів діяльності освітньої 

системи будь-якого рівня (національний, регіональний, локальний) або окремої 

освітньої установи (навчального закладу тощо) чи  конкретної людини (учня, 

студента, слухача, викладача) [1]. Слід зазначити, що цей числовий коефіцієнт 

отримується в результаті аналізу проведених соціологічних (опитування, анке-

тування) та моніторингових досліджень за функціонування системи вищої осві-

ти загалом чи конкретної освітньої установи зокрема.  

На сьогоднішній момент Європейським Центром з Вищої освіти 

(ЮНЕСКО-СЕПЕС, Бухарест) та Інститутом Політики у Вищій Освіті (IHEP, 

Вашингтон) зібрані, проаналізовані та систематизовані різні типи і види мето-

дів, застосовуваних у рейтингуванні вищої освіти. Так рейтинг ВНЗ прийнято 

класифікувати за наступними типами [2]: 



 

1. Рейтинг з нарахуванням єдиного підсумкового балу (використовується 

для ранжування ВНЗ в цілому. В основу покладено наступну процедуру: споча-

тку формується набір показників з присвоєнням кожному певного вагового зна-

чення, з урахуванням якого вираховується єдина підсумкова оцінка якості для 

конкретного ВНЗ. Цей тип рейтингування  є широкорозповсюдженим: 

U.S.News and World Report (США) і журнал «Перспективи» (Польща). 

2. Рейтинги ВНЗ за конкретними дисциплінами, програмами навчання чи 

за окремими предметами (в цьому випадку ранжуванню підлягають запропоно-

вані ВНЗ певні програми навчання чи дисципліни. Даний рейтинг дає змогу ви-

значити кращі освітні програми та якість підготовки за бакалаврським, магіс-

терським чи аспірантським рівнями. Зустріти цей рейтинг можна у журналах 

«Перспективи» (Польща), «Штерн» (Німеччина), «Бізнес уік», «Файненшл 

Таймс» (Великобританія). 

3. Рейтинг з використанням комбінованих підходів у ранжуванні. Такі рей-

тинги в своїй основі мають спеціалізовані методи та підходи, що неможливо 

поєднати в єдиний тип.   

У свою чергу, за структурою рейтинги класифікують наступним чином [2]: 

1. Порядковий (кожен ВНЗ отримує свій порядковий номер. Приклади 

таких рейтингів можна зустріти у газеті «Таймс», рейтинги DAAD в Німеччині 

і т.і.). 

2. Кластерний (відбувається групування ВНЗ по рейтингу за певними 

ознаками. Це такий рейтинг як «Штерн» (Німеччина). 

3. Комбінований (кожному вишу присвоюється кількісна оцінка, од-

нак широкому загалу доступна інформація лише щодо кращої певної кількості 

ВНЗ. Так, наприклад у Японії («Рекрут») публікують рейтинг 50 кращих ви-

щів).   

Також можливо зустріти різні види рейтингів, побудовані за регіональною 

ознакою [1]. А саме, це глобальні (міжнародні) рейтинги, що проводять оцінку 

ВНЗ всього світу; національні (рейтинг ВНЗ окремо взятої країни) та спеціалі-

зовані рейтинги, що отримані шляхом ранжування за певними ознаками (про-

грами навчання, напрямки підготовки, спеціальності тощо). 

За джерелами даних, що лягли в основу ранжування, виділяють  рейтинг 

[2]: 

1. За наявними даними (дані, отримані зі звітів ВНЗ). 

2. За зібраними даними, що отримані шляхом проведення окремого 

анкетування роботодавців, випускників, студентів та викладачів ВНЗ. 

На даний час існує більше ніж 20 міжнародних рейтингів і систем класифі-

кації університетів, наукових організацій і освітніх систем країн світу. 

Всі ці рейтинги умовно можна розподілити на певні групи, представлені в 

табл. 1. 

 

 

 

 



 

Таблиця 1 

Групування міжнародних рейтингів ВНЗ [3] 
Назва 

групи 

Назва рейтингів Характеристика 

1 2 3 

Ін
те

гр
ал

ь
н

і 
р
ей

ти
н

ги
 

• THE - Times Higher Education 

World University Ranking; 

• RUR - Round University 

Ranking; 

• QS - QS World University 

Ranking; 

• ARWU - Academic Ranking of 

World Universities; 

• UI Green Metrics World 

University Ranking; 

• GWC - Global World 

Communicator; 

• CWUR – Center for World 

University Rankings 

Зводять у єдиний бал інформацію за 

якісно несумірним типами даних, 

об’єднуючи інформацію до певного 

стандарту 

Б
аг

ат
о

-

ф
ак

то
р

-

н
і 

р
ей

-

ти
н

ги
 • CWTS Leiden Ranking; 

• Scimago Institution Ranking. 

Ранжування ВНЗ проводиться окре-

мо по типу даних (індикатору), без 

зведення в єдиний бал даних за різ-

ними типами інформації 

W
eb

-

р
ей

ти
н

ги
 

• Webometrics; 

• 4International Colleges & 

Universities 

Web-рейтинги вимірюють сайти ви-

шів, а не самі ВНЗ. Такі рейтинги 

єдині, які можуть називатися «глоба-

льними» з точки зору просторового 

охоплення, оскільки включають в 

себе практично всі ВНЗ світу 
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 • U-Map; 

• U-Multirank; 

• CHE University Rankings 

Порівнюють, зіставляють ВНЗ по 

набору індикаторів, який налаштовує 

сам користувач 
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• REF - Research Excellence 

Framework; 

• AHELO - Assessment of Higher 

Education Learning Outcomes; 

• U-21 Ranking - U21 Ranking of 

National Higher Education 

Systems 

Порівняння та співставлення не тіль-

ки ВНЗ, а в цілому систем освіти 

країн 

П
о
р
ів

н
я
н

н
я
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• IREG – Observatory on 

Academic Ranking and Excellence 

 

Це «рейтинг рейтингів». Його мета– 

це зміцнення громадської обізнанос-

ті та розуміння університетських 

рейтингів та їх ролі у відображенні 

якості вищої освіти та вдосконален-

ня навчального процесу.  

 

http://allrankings.ru/index.php/round-university-ranking-rur
http://allrankings.ru/index.php/round-university-ranking-rur
http://allrankings.ru/index.php/green-metrics-world-university-ranking
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http://allrankings.ru/index.php/u-map-ranking
http://allrankings.ru/index.php/u-multirank-ranking


 

На загальному тлі окремо стоїть так звана «велика трійка рейтингів». Це 

найбільш престижні, відомі й популярні в світі системи ранжирування. У знач-

ному відсотку випадків поняття «міжнародний рейтинг університетів» асоцію-

ється саме з цими трьома рейтингами: THE (Times Higher Education World Uni-

versity Ranking); QS (QS World University Ranking); ARWU (Academic Ranking of 

World Universities). В табл. 2 наведено загальну характеристику цих рейтингів. 
 

Таблиця 2 

Характеристика міжнародних рейтингів «тройки лідерів» 

Назва 

рейтинга 

Кількість 

представ-

ників пози-

цій (ВНЗ) 

Перелік вихідних індикаторів 

 з зазначенням питомої ваги 

1 2 3 

 Times 

Higher Edu-

cation World 

University 

Rankings 

(THE WUR 

чи THE) 

800 Індикатори групи Teaching (30%): 

1) репутація в галузі викладання (15%); 

2) відношення кількості викладачів до кількості сту-

дентів (4,5%); 

3) відношення присвоєних ступенів рівня PhD до кіль-

кості виданих ступенів рівня бакалаврату (2,25%); 

4) відношення присвоєних ступенів рівня PhD до кіль-

кості викладачів (6%); 

5) бюджет університету в розрахунку на викладача 

(2,25%);  

Індикатори групи International Outlook (7,5%): 

6) частка іноземних студентів у загальній кількості сту-

дентів (2,5%); 

7) частка іноземних викладачів у загальній кількості ви-

кладачів (2,5%); 

8) частка публікацій у міжнародному співавторстві від 

загальної кількості публікацій (2,5%). 

Індикатори групи Industry Income (2,5%): 

9) обсяг вкладень з боку компаній у дослідження вишу в 

розрахунку на викладача. 

Індикатори групи Research (30%): 

10) репутація в області досліджень (18%); 

11) дослідницький бюджет ВНЗ в розрахунку на викла-

дача (6%); 

12) кількість публікацій у розрахунку на викладачів і 

дослідників (6%); 

Індикатори групи Citations (30%): 

13) нормализированное цитування з регіональним 

коефіцієнтом 

 

 

http://allrankings.ru/index.php/the-ranking
http://allrankings.ru/index.php/the-ranking
http://allrankings.ru/index.php/qs-ranking
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Продовження табл. 2 

QS World 

University 

Rankings 

700 1) Academic Reputation // Академічна репутація (40%); 

2) Employer Reputation // Репутация серед роботодавців 

(10%); 

3) Faculty Students // Відношення кількості викладачів до 

кількості студентів (20%); 

4) International Students // Частка іноземних студентів 

(5%); 

5) International Faculty // Частка іноземних викладачів 

(5%); 

6) Citations per Faculty // Цитування на викладача 

(Scopus) (20%). 

Academic 

Ranking of 

World Uni-

versities 

(ARWU) 

500 1) Alumni – число Нобелівських премій і премій Філдса у 

випускників цього університету (10%); 

2) Award – ті ж дві премії у співробітників даного уніве-

рситету, які працювали в ньому на момент присудження 

премії (20%); 

3) HiCi – кількість високоцитованих вчених, визначаєть-

ся згідно з базою даних Essential Science Indicators (ESI) 

від Thomson Reuters; 

4) N&S – кількість статей, опублікованих в журналах 

«Nature» і «Science» авторами з числа співробітників 

університету (20%); 

5) PUB – валова кількість цитувань організації з Web of 

Science Core Collection. Враховуються тільки бази 

«Science Citation Index-Expanded» і «Social Sciences 

Citation Index» (20%); 

6) PCP – сума 5 вищенаведених критеріїв, поділена на 

FTE (Full-time equivalent) (10%). 

 

Як видно з приведеного в табл. 2 опису, індикатори ARWU вимірюють аб-

солютні показники вищів, на відміну від індикаторів рейтингів THE і QS. Та-

ким чином, перевага у рейтингу ARWU мають великі за розмірами і старі ВНЗ. 

До переліку факторів, що мають найбільший вплив на підсумкову позицію ви-

шу в рейтингу слід віднести кількість публікацій у престижних наукових жур-

налах, індекси цитувань, кількість випускників, частка аспірантів серед тих, хто 

навчається, пропорція «викладач/студент», питома вага іноземців серед студен-

тів та викладачів, кількість спільних з іноземцями публікацій та ін. Зустріча-

ються є й екзотичні показники, такі як кількість Нобелівських лауреатів та во-

лодарів премії Філдса, також різні експертні оцінки, в тому числі й оцінка до-

хідності наукової установи тощо. 

Слід зазначити, що кожен із «великої трійки лідерів» рейтингів має певні 

обмеження (критерії)  щодо виключення ВНЗ із розгляду для рейтингування. 

Так, наприклад, рейтинг THE не розглядає університет як потенційного учасни-

ка ранжування, якщо: ВНЗ є вузько-спеціалізованим, тобто більше ніж 80 % 



 

публікацій за рік відносяться до однієї з шести укрупнених наукових галузей 

(Arts & Humanities, Clinical, Pre-Clinical & Health, Engineering & Technology, 

Life Sciences, Physical Sciences, Social Sciences); університет немає випуску сту-

дентів з освітнім ступенем «бакалавр»; за період 5-ти років у вишу менше 1000 

публікацій за даними Web of Science Core Collection (враховуються публікації 

тільки типу Article, Review і Proceeding Paper); а також університет повинен бу-

ти в топ-400, хоча вихідні дані дозволяють відранжувати до 700+ вищів. Також 

певні критерії відбору має і рейтинг ARWU, а саме в університеті: є хоча б 1 

Нобелівський лауреат або лауреат премії Філдса; працює хоча б один високо-

цитований дослідник згідно бази Research Analytics від компанії Thomson 

Reuters; працівникам належить хоча б одна стаття, опублікована в журналах 

«Nature» і «Science»; опубліковано «значну кількістю статей», індексованих 

Science Citation Index-Expanded» (SCIE) и «Social Science Citation Index» (SSCI) 

у рамках веб-бібліометричного системи Web of Science Core Collection. 

Узагальнюючи все вищесказане, зазначимо, що всі існуючі нині рейтинги 

для ранжування використовують як загальноприйняті, так і специфічні показ-

ники (індикатори), при цьому в якості вихідної інформації служать статистичні 

дані та дані соціологічних досліджень.  

Нажаль сьогодні немає єдиного справедливого рейтингу ВНЗ, оскільки 

найчастіше критиці підлягають методологічні та технологічні аспекти ранжу-

вання (довільний вибір системи показників, їх вимір та оцінка,  неаргументова-

не (непропорційне) вагове значення того чи іншого індикатора тощо. Розумію-

чи, що доступність статистичних даних щодо якості викладацького процесу та 

якості навчання студентів є досить обмеженою та важкодоступною, більшість 

міжнародних рейтингів побудовано на основі експертних оцінок та дослідниць-

ких даних. Однак подальші дослідження питання рейтингування ВНЗ на регіо-

нальному, національному та міжнародному рівнях є досить актуальним та ко-

рисними як для майбутніх студентів, їх батьків, так і для потенційних робото-

давців, інвесторів та уряду країн з метою розробки нових стратегічних орієнти-

рів у системі вищої освіти. 
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Стаття присвячена висвітленню сутності питання здобуття професійної 

освіти дорослих на робочому місці. Проаналізовано підходи різних вчених щодо 

питання безперервної форми навчання дорослих протягом життя. Автор акцен-

тує увагу на аналізі теоретичної бази організації процесу навчання на робочому 

місці.  

Ключові слова: безперервна освіта, людський ресурс, навчання на робочо-

му місці, освіта дорослих, професійна освіта.  

 

Статья посвящена освещению сущности вопроса получения профессиона-

льного образования взрослых на рабочем месте. Проанализированы подходы ра-

зличных ученых по вопросу непрерывной формы обучения взрослых на протя-

жении жизни. Автор акцентирует внимание на анализе теоретической базы орга-

низации процесса обучения на рабочем месте. 

Ключевые слова: непрерывное образование, человеческий ресурс, обуче-

ние на рабочем месте, образование взрослых, профессиональное образование. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні технічний прогрес досяг такого рівня та 

швидкості розвитку, що традиційні форми освіти вже не можуть повністю задо-

вольнити потреби ринку та промисловості в висококваліфікованих працівниках. 

Існує необхідність продовжувати навчатися протягом життя, вдосконалюючи 



 

власні навички. Велике значення в цьому процесі відводиться професійній освіті 

без відриву від виробництва – тобто навчанню на робочому місці. Воно з одного 

боку допомагає отримати або ж покращити саме ті навички, які потрібні при 

конкретній роботі, а з іншого – не відволікає людину від основного місця зайня-

тості. 

Стан дослідження. Джерельною базою дослідження виступають перш за 

все специфічні документи-звіти, підготовлені європейськими структурами задля 

аналізу ситуації в цій частині світу та міжнародного досвіду. Вони безпосеред-

ньо стосуються проблематики безперервної освіти [1], навчання під час роботи 

[4] та запровадження інноваційних технологій в освітньому процесі на робочому 

місці [5]. Серед авторів, які вивчали ці питання, варто відзначити А. Бассаніні, 

Дж. Брунелло, А. Бууза, М. Беблаві [2], А.-Е. Тума, Г. Потягайло [3], С. Вікарі 

[8], М. Де Паола, Е. Лювені [2], І. Мазеллі [6], Е. Моріни [7]. 

Метою статті є аналіз теоретичної бази організації процесу навчання на ро-

бочому місці, до якого залучені як конкретні компанії, що опікуються своїми 

людськими ресурсами, так і державний сектор. 

Виклад основного матеріалу. Всі компанії проводять навчання – зараз не-

можливо уявити підприємство, яка не закладає в фундамент свого існування зда-

тність створювати знання з урахуванням того, що і як вона робить та виробляє, і 

кому і як вона продає свої послуги та продукцію [8, 55]. Компанія утворюється 

та розвивається в результаті технологічного прогресу, відтвореного за рахунок 

своєї господарської діяльності, а не за рахунок зовнішніх запозичень. В резуль-

таті виникає необхідність постійного підвищення кваліфікації робочих кадрів – 

при цьому без спеціалізованого відриву від виробництва. Допомогти в цьому 

може інструмент здобуття освіти на робочому місці. Величезна кількість праців-

ників в Європі набувають знання саме в такий спосіб.  

Потенціал професійного навчання в сучасному світі є надзвичайно важли-

вим. Така форма підвищення кваліфікації робітника є фактором, від якого зале-

жить професійне зростання особи. Освіта на робочому місці, перш за все, є на-

вчанням, отриманим на повсякденній роботі. 

Політика освіти дорослих може посилити потенціал цієї сфери. Успіх спра-

ви залежить від низки різних факторів, таких як кадрова політика та забезпечен-

ня підготовки кадрів; участь компанії, яка пропонує своїм співробітникам про-

фесійне навчання, в інноваційному процесі; можливості навчання на робочому 

місці; мотивація працівника до здобуття освіти; можливості, що надаються робо-

чим середовищем з метою використання набутих знань та навичок [1, 34]. 

З метою розвитку навичок і виконання освітніх функцій на робочому місці 

необхідно діяти з урахуванням факторів, які створюють потенціал для здобуття 

освіти в цьому форматі. Потенціал навчання на робочому місці найширше розк-

ривається на основі п’яти факторів, які роблять участь в ньому цікавим для пра-

цівників. До них відносяться зміст роботи, кар’єрний розвиток, привілеї, відчут-

тя приналежності до чогось важливого (корпоративна етика) та культура освіти, 

прописана в контракті. 



 

Зміст виконуваної роботи є основним джерелом освіти для працівника. Різ-

номанітність завдань, викликів, ступінь необхідної самодостатності, відповідна 

реакція колег по роботі, менеджерів, вимога командної роботи та задіяних тех-

нологій – все це є щоденним джерелом для отримання нових знань, прямо чи 

опосередковано. Взагалі, при командній роботі як мінімум два працівника з 

п’яти працюють як частина команди з певним ступенем незалежності. Отже, ми 

можемо допустити, що вони виконують такий вид роботи, який пропонує їм мо-

жливість аналізу та оцінки, тобто – участь в безперервному процесі виробництва 

нових знань. 

Робота, яка пропонує кар’єрне зростання, захищеність та особистісний роз-

виток також підсилює мотивацію та ступінь відповідальності за поліпшення по-

точних показників. Використання планів розвитку працівників сприяє професій-

ному вдосконаленню та допомагає їм засвоювати майбутні ролі, займаючи різні 

посади, супроводжувані придбанням нових знань. 

Дослідження, проведені європейськими структурами, показують, наскільки 

широко поширені серед значної частини працівників очікування в просуванні 

кар’єрного росту. Вони присутні на всіх рівнях. Це означає, що значна частина 

працівників залучена в процеси набуття нових знань у своїй щоденній роботі за 

допомогою участі в проектах і вирішення нових завдань [1, 36].  

Культура робочого місця є важливим фактором особистісного та професій-

ного зростання. Розуміння та ототожнення себе з даною культурою – істотна 

умова для поділу тих цілей, які стоять перед організацією чи компанією. Освіт-

ній потенціал роботи визначається значенням, яке знаходить працівник в своїй 

виробничій організації. Певний вид роботи можна вважати повним значущості, 

коли вона виконується відповідально, а не суто механічно. Це підводить нас до 

ще одного, часто ігнорованого, розуміння організаційної моделі в якості етично-

го та морального потенціалу на робочому місці [7, 7]. Результати досліджень по-

казують, що як тільки маленька частина працівників відчуває відсутність задово-

лення від добре виконаної роботи або виконання корисної роботи, між секторами 

виникають суттєві суперечності.  

Умови роботи, її час та ритм (включаючи можливість поміркувати про ро-

боту), умови для здоров’я та гігієни (шум, фізичний ризик тощо), повага до від-

мінностей працівників (вік, стать, фізичні та культурні характеристики) є тими 

факторами, які визначають якість робочого місця як середовища освіти. Ступінь 

задоволення з урахуванням умов роботи грає істотну роль, тому що вона є пока-

зником комфорту на робочому місці як простору для освіти. Відмінності в задо-

воленні умовами праці різних груп працівників збігаються, як правило, з відмін-

ностями щодо внутрішньої винагороди та позитивних елементів роботи. Ті ж са-

мі групи працівників, які повідомляють про високий рівень внутрішнього вина-

городження та позитивні елементи роботи, дуже часто відчувають високий рі-

вень задоволення умови роботи та в результаті – прагнуть самовдосконалення. 

Згідно з дослідженням, тип трудового договору вважається одним з фунда-

ментальних інструментів, який впливає, може передбачити та регулювати всі або 

деякі фактори, розглянуті вище. Він забезпечує стимул для професійного зрос-



 

тання, охороняючи фундаментальний взаємозв’язок між поліпшенням зарплати 

та навичками, які працівник вкладає в організацію – трудовим стажем. Більш то-

го, відносини між типами трудового договору та схильністю до навчання є пред-

метом дослідження. Проблема щодо практики гнучкого працевлаштування (тим-

часові трудові угоди) полягає в тому, що ці договори можуть гальмувати вироб-

ничий процес, тому що тимчасові працівники менш схильні до навчання.  

Що стосується освіти дорослих, то тут треба відзначити, що майже у всіх 

країнах Європи непрацюючі особи мають більше шансів на участь в державних 

програмах навчання, ніж ті, хто влаштований на постійну роботу. Саме так від-

бувається в Валлонії (Бельгія), Іспанії та Фінляндії [1, 39]. З іншого боку, стан 

ринку праці, на нашу думку, не грає ролі для участі в такій програмі в Естонії, 

Нідерландах, Норвегії та Великобританії, а це означає, що безробітні або непра-

цюючі особи мають однакові шанси на участь в державній освіті дорослих нарі-

вні з тими, хто працює на постійній основі. Робота з неповним робочим днем, на 

перший погляд, є стимулюючим фактором для участі безробітних в програмі 

державної освіти дорослих в Австрії, Німеччині, Данії, Фінляндії, Ірландії та 

Швеції. Це означає, що працівники з неповним робочим днем мають більше 

шансів на участь в освітньому процесі цих країн, ніж працівники з повним робо-

чим днем.  

Кожна компанія має свою більш-менш структуровану систему підготовки. Її 

ефективність залежить від культури освіти її лідерів. Збільшення пропозиції на 

навички залежить від потенціалу підготовки на робочому місці [4, 17]. Структу-

рування процесу управління потенціалом навчання на робочому місці означає 

посилення свідомого та навмисного управління освітнім процесом, що генерує 

сам себе, а значить - і фундаментальні знання для організації та працівників. Це 

залежить від проведеної політики компанії з урахуванням факторів, які відпові-

дають за ріст потенціалу освіти. Структурування процесу управління такими 

процесами, як підготовка за допомогою участі у виробничих процесах при ство-

ренні нових знань, підготовка за допомогою отримання вже існуючих знань як на 

робочому місці, так і за його межами, вимагає значно більшого від компаній, ніж 

створення ними своїх академій, університетів та центрів підготовки. 

Існування та функціонування системи розвитку потенціалу навчання в ком-

паніях ґрунтується на здатності керівників сприяти розвитку своїх колег. Шеф є 

тренером, який відповідає за потенціал навчання на робочому місці, де він вико-

нує – чи повинен виконувати – функції наставника. Дані статистичних опитувань 

доводять надзвичайно важливе значення його особистого внеску в освітній про-

цес та налагодження контактів з боку керівника по відношенню до трудового ко-

лективу. Так, 95% опитаних в Європі робітників стверджують, що їх безпосеред-

ній керівник відноситься до них з повагою; понад 80% заявляють, що їх керівник 

надає їм допомогу та підтримку, і здатний вирішувати конфлікти, планувати та 

організовувати роботу; 78% працівників завжди мають зворотний зв’язок з кері-

вництвом [1, 40].  

Важливість лідерства для забезпечення благополуччя працівників підтвер-

джується тим фактом, що працівники, які цінують своє керівництво, майже в два 



 

рази більше задоволені роботою, ніж ті, які негативно сприймають свого шефа. 

Це сприяє популяризації ідей самовдосконалення та веде до інтенсифікації про-

цесів перепідготовки й здобуття кваліфікації – в тому числі на робочому місці.  

За таких обставин успішна участь керівника в процесі забезпечення профе-

сійного навчання вимагає від нього самого належної підготовки та розвитку на-

вичок. Перш за все це стосується розвитку здібностей керівників управляти по-

точними процесами відтворення знань у своїх колег – початкова підготовка, 

отримана ними в державних та приватних університетах, повинна розвинути цей 

тип навичок, необхідних для здійснення керівництва. 

Розглядаючи процеси здобуття освіти на робочому місті, ми не маємо забу-

вати про специфічну роль тренерів компаній, яким доручено управління проце-

сом «компенсаційної» підготовки задля того, щоб заповнити прогалини в знан-

нях та навичках робітників. Згідно даним досліджень, від 50% до 60% компаній, 

які проводять таку підготовку, користуються послугами сторонніх тренерів, а це 

значить, що вони вдаються до послуг ззовні. У доповіді Єврокомісії про новий 

імпульс для європейського співробітництва в сфері професійної освіти та підго-

товки йдеться про те, що тренери повинні й далі розвивати свої педагогічні на-

вички та знання. Документ підкреслює, що в більшості країн від тренерів дорос-

лих слухачів не вимагається володіти спеціальною тренерської кваліфікацією – 

досить просто бути досвідченим працівником з трудовим стажем в окремій сфері 

[4, 81].  

На потенціал навчання на робочому місці впливають як організаційні, так і 

економічні чинники. Навчання на робочому місці є джерелом професійного та 

особистісного зростання, але серед компаній в різних країнах присутні постійні 

дисбаланси, так само як і в різних секторах виробництва та найму на роботу. 

Дисбаланси стосуються здатності компаній запропонувати можливості для осві-

ти та рівня потенціалу навчання на робочому місці. 

Найбільш високий рівень дисбалансів існує в промисловості різних країн. 

Типовою є картина, коли кращі виконавці досягають рівня підготовки, який пе-

ревищує рівень гірших працівників в п’ять разів. Наприклад, більше половини 

працівників в Фінляндії, Нідерландах, Словенії та Швеції пройшли підготовку за 

останні 12 місяців, у порівнянні з кожним п’ятим в Болгарії, Греції, Чорногорії, 

Туреччині та Македонії [5, 104]. Відмінності, пов’язані з країною проживання, за 

інших рівних умов залишаються значно більшою мірою, ніж відмінності, 

пов’язані з галуззю промисловості, родом діяльності, освітою, віком та розміром 

компанії.  

Ще одна причина дисбалансу стосується потенціалу освіти в компаніях. 

Підготовка, оплачувана роботодавцем, та підготовка на робочому місці є най-

більш поширеними для працівників сфери охорони здоров’я, освіти, державного 

управління та оборони, фінансових послуг. Ці сектори включають найбільшу ча-

стину працівників (15% – 20%), які говорять про необхідність в підготовці для 

того, щоб успішно виконувати свої обов’язки.  



 

Значення розміру компанії слід також враховувати роботодавцем з метою 

проведення підготовки. Великі компанії приділяють більше уваги безперервній 

освіті, ніж маленькі. Це не дивно з кількох причин:  

 збір інформації, розробка плану освіти та створення центру підготовки ве-

дуть до фіксованих витрат і економії за рахунок зростання масштабу виробницт-

ва;  

 маленьким компаніям набагато важче знайти заміну працівнику, який тим-

часово відсутній у виробничому процесі через участь в навчанні;  

 маленькі компанії мають менше можливостей скористатися перевагами 

підготовки за допомогою внутрішнього перерозподілу працівників [2, 65-66].  

Підтверджуючи відмінності, ми повинні розуміти, до якої міри прірва між 

економічними секторами залежить від необхідності інвестицій в знання. Не всі 

компанії однаково потребують ступеня підготовки працівників. Необхідно розу-

міти, враховуючи сектор та розмір компанії, який рівень інвестицій є кращим.  

Потенціал навчання для різних спеціальностей можна класифікувати відпо-

відно до часу, який працівник може приділити аналізу процесу пізнання та типам 

процесів, в які залучені працівники. Кожна робота може містити різні види про-

цесів навчання. Тільки ті види роботи, які надають метакогнітивні можливості 

залучення в процес і розумові типи пізнання, забезпечують найбільш сприятливі 

умови для професійного зростання.  

Роль компаній у розвитку навичок і кваліфікації працівників виходить за 

рамки пропозиції робочого місця, наповненого потенціалом навчання. Дії, які 

вживаються компаніями для підтримки участі в формальній освіті дорослих, мо-

жна розподілити за двома категоріями: 

 підтримка рішення про індивідуальну участь: компанія не є ініціатором, 

але забезпечує підтримку учаснику в формі мотивації, кар’єрних стимулів та на-

віть за допомогою прямих або непрямих пільг в плані часу та фінансів. 

 ініціатива самої компанії: якщо компанія діє активно, всі заходи, спрямо-

вані на підтримку індивідуальних учасників, можуть бути доповнені за рахунок 

заходів самих компаній з метою підтримки учасників або цілих груп працівників 

(починаючи, наприклад, з угоди про кар’єрний розвиток). 

Дисбаланс, який виникає в результаті характеристик робочих місць або не-

рівномірного розподілу повноважень, що накопичилися протягом життя, випра-

вити за допомогою підготовки набагато важче. Це не є чимось неможливим, втім 

вимагає індивідуалізованого втручання, яке може дорого коштувати. На додаток, 

такі інтервенції обмежені за своєю силою, надаючи вплив лише на 2% працівни-

ків низької кваліфікації в віці від 25 до 65 років [3, 29]. Отже, ефект менш знач-

ний, ніж щорічне збільшення кількості молодих людей, які стають дорослими 

без відповідного рівня професійних навичок. З іншого боку, малокваліфіковані 

працівники та працівники сфери фізичної праці зазвичай отримують менше ви-

год від структурної підготовки та від кожного з факторів, які визначають потен-

ціал навчання на робочому місці.  

Для державної політики завдання носить двоїстий характер. Це і питання 

посилення можливостей для надбання нових кваліфікацій для дорослого праців-



 

ника, і в той же час – зменшення кількості малокваліфікованих молодих людей. 

Освіта та підготовка доповнюють одна одну – навчання породжує навчання.  

На додаток необхідно враховувати результати попиту на навички, які ви-

значаються ринком праці, тому що навіть якщо попит не визначає поведінку лю-

дей, він, тим не менш, здатний передбачити, які навички будуть затребувані, а 

які ні. Зараз в Європі існує тенденція щодо поляризації з боку попиту на робочу 

силу з урахуванням спеціальностей, а з боку пропозиції – тенденція щодо ліній-

ного підвищення кваліфікації населення. Залежно від швидкості цих змін і змісту 

навичок поточного попиту та пропозиції існує ризик, що в деяких країнах може 

виникнути проблема невідповідності навичок. Якщо говорити конкретно, існує 

ризик вертикальної невідповідності, а це означає відсутність балансу між форма-

льною кваліфікацією, необхідною для певної спеціальності, та кваліфікацією 

працівника. Вертикальна невідповідність може бути двох типів: надлишок ква-

ліфікації або незадоволений попит [6, 26]. 

Дана ситуація може призвести до виникнення трьох типів спонукального 

фактору: 

 попит на малокваліфіковану працю; 

 неповна зайнятість і, в результаті, розсіювання працівників середньої ква-

ліфікації; 

 істотна підтримка поточного рівня висококваліфікованих працівників [1, 

47]. 

Що стосується державної політики щодо освіти дорослих та безперервної 

освіти, то тут завдання полягає в ідентифікації нерівномірності, яку можна пояс-

нити навчально-освітньою інтервенцією, викликаною принципами справедливо-

сті. 

Державна політика в сфері освіти дорослих та безперервної освіти може по-

зитивно впливати на фактори, які є основою потенціалу навчання на робочому 

місці (трудові договори, кар’єрний ріст, умови роботи, підтримка інноваційних 

рішень та доступ до навчання поза робочим місцем). 

Однак, державна політика не завжди позитивно впливає на рівновагу в зрос-

танні пропозиції навичок. Її завдання носять двоякий характер. По-перше, підго-

товка не є хорошим дистрибутивним інструментом, тому що виручка від неї для 

незахищених працівників не надто висока. По-друге, компанії думають про при-

бутковість і приділяють мало уваги необхідності компенсації незахищеним пра-

цівникам [2, 146]. 

Висновки. Професійна освіта на робочому місці є надзвичайно важливим 

аспектом безперервного навчання протягом життя. Той факт, що зазвичай його 

забезпечують ринкові актори (компанії та підприємства) накладає свій відбиток 

на його специфіку – роблячи процеси більш практично орієнтованими та залеж-

ними від законів та потреб ринку замість ідеології або політичної мотивації. 

Держави також залучені в цей процес. З урахуванням вивчених даних і тенден-

цій, ми можемо сказати, що для того, щоб уникнути несподіваних наслідків, 

державна політика в цій сфері повинна бути позбавлена від стандартного втру-

чання та спрямована на критичні елементи виробничого сектору. Головним за-



 

вданням повинна бути концентрація ресурсів на потреби в освіті, необхідній для 

компаній та працівників в таких випадках, коли вони не вдаються до дій без 

втручання влади. 
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One of the key global issues today is the negative human impact on the envi-

ronment, which is a particular reason for the growth of greenhouse gas concentrations 

in the atmosphere. United Nations Framework Convention on Climate Change has 

laid the foundation for solving this problem.  

The Kyoto Protocol defined quantitative reduction targets for the period to 2020 

for developed countries and countries with economies in transition, which include 

Ukraine. The 2015 United Nations Climate Change Conference, COP 21 or CMP 11 

was held in Paris, France, from 30 November to 12 December 2015, and has been or-

ganized for signing a new global climate agreement, designed to replace the Kyoto 

protocol, aimed to ensure the stabilization of greenhouse gas emissions, taking into 

account the national interests of Ukraine in this field.  

The increase of greenhouse gases in the atmosphere will lead to further warming 

and changes in all components of the climate system. Limiting climate change re-

quires substantial and permanent reduction of greenhouse gas emissions due, in par-

ticular, to the implementation of low carbon technologies. European integration is a 

top priority and toggling the foreign policy of Ukraine. The Ukrainian goal regarding 

consolidation of European values and standards in political, economic and social are-

as is considered to be the key to its stable and sustainable development. Today, there 

are seven priority areas of cooperation between the EU and Ukraine:  

1. energy, trade and investment,  

2. justice and home affairs,  

3. approximation of Ukrainian legislation to EU legislation,  

4. the environment,  

5. Shipping  

6. cross-border cooperation,  

7. cooperation in areas of science, technology and space research. 

Association Agreement between Ukraine, on one hand, and the European Union, 

the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand 

defines the approach of the current legislation of Ukraine to the EU legislation and is 

an important prerequisite for strengthening economic relations between Ukraine and 

the EU [1]. 



 

Since the end of 2002, Ukraine, with the help of EU tries to strengthen the struc-

ture, plan the specific approach to setting goals and objectives of the program of leg-

islative approximation. For this purpose has been created a draft of matrix approxi-

mation performance of Ukraine to EU legislation, designed to promote the establish-

ment of priorities and definition of effectiveness. 

Cooperation in the field of the environment has been carried out in the frame-

work of the Subcommittee on transport, energy, cooperation in the sphere of civil so-

ciety and nuclear power, environmental protection, science, education and technolo-

gy, and the Working Group on Climate Change. There is cooperation in harmoniza-

tion of Ukrainian environmental legislation with the EU, including the adoption of 

the "acquis communautaire", access to information and multilateral agreements on 

the environment. 

Ukrainian National Environmental Policy aims to achieve strategic goals. 

Goal 1: forming a society with stable and high environmental values and the 

principles of sustainable consumption and production 

Goal 2: Sustainable development and use of natural resources  

Goal 3. Ensuring integration of environmental policy in the process of socio-

economic development of Ukraine 

Goal 4. Achieving the environment that will provide a socially acceptable level 

of risk to the integrity of ecosystems and human health 

Goal 5. Improvement and development of the state system of environmental 

management. 

According to the Law of Ukraine "On basic principles (strategy) of the State 

Environmental Policy of Ukraine till 2020" [2] for 2021 - 2030 it is expected to en-

sure the development of "green" resource-efficient, low-waste and low carbon econ-

omy, which will be an additional incentive for socio-economic development of 

Ukraine. This will allow the development of the economy in which the mining indus-

try and the industry of processing raw materials are adequately balanced with the de-

velopment of the SME sector of other directions as well as high-tech areas of produc-

tion. Implementation and provide for a certain period of ecosystem services will cre-

ate a new alternative for the agricultural development of the lands, and overall reduc-

tion of the area for agricultural purposes will ensure the protection of natural land-

scapes and biodiversity conservation. 

Environmental legislation of the European Union has been developing over the 

past 30 years and currently has about 300 legislative acts, including directives, regu-

lations, decisions and recommendations, as well as large number of messages and 

other political documents. The full text versions of the existing EU environmental 

legislation set out in the Handbook of Community law, which is constantly updated. 

The European Commission for several years has been actively working to im-

prove their practice of legislative activities in order to ensure that their high quality 

developed legislative initiatives are simple, efficient, and answer the specific needs. 

As a condition of membership in the EU each candidate country must bring its na-

tional legislation and administrative practice activities in compliance with the envi-

ronmental "acquis" of the EU. This environmental "acquis" is much smaller in vol-



 

ume than the whole body of environmental legislation. It includes 146 legal instru-

ments (directives, regulations and decisions) presented classified by areas in Table 1: 

 

Table 1 

The list and scope of EU environmental "acquis" U [3] 

Sections Directives Regulations Decisions Number 

Horizontal legislation 7 3 1 11 

Air quality 15 2 11 28 

Waste management 12 6 8 26 

Water protection 14 0 2 16 

Nature protection 4 4 1 9 

Industrial pollution control and risk 

management 
3 2 1 6 

Chemicals and GMOs 8 8 14 30 

Noise 8 0 4 12 

Civil protection 0 1 7 8 

Summary 71 26 49 146 

 

Admission of new members to the European Union is arranged in accordance 

with Article 49 of the Treaty on European Union. The Council must unanimously 

agree to negotiations, after consulting the Commission and obtaining approval from 

the European Parliament. Conditions of acceptance of any transitional periods and 

amendments to the Treaties on which the conditions established by Union is subject 

to agreement between the candidate country and Member State. To become effective, 

the agreement requires ratification by all States, in accordance with their respective 

constitutional requirements. 

Negotiations aim the acceptance of candidate’s inspection capacity to fulfill the 

requirements of the Member States and to apply the body of Community law ("ac-

quis") at the time of adoption, in particular, it concerns the measures to expand the 

common market, which should be introduced immediately. During the negotiations 

issues of pre-opening assistance are also included, which the European Union can 

provide to take the "acquis" candidate. Negotiations can be held even if the "acquis" 

candidate is not completely ready, and if the transitional measures can be applied af-

ter the adoption of the candidate [3]. 

Thus, "acquis" of the Community include not only Community law in the literal 

sense, but also laws which have passed second and third branches of the European 

Union and the common objectives laid down in the Treaties. The Union took the 

commitment to the "acquis" of the Community in all their fullness and develop them 

further. Partial rejection of the "acquis" may be allowed in exceptional circumstances 

and on a limited scale. To integrate into the European Union member countries must 



 

make "acquis" in their national legislation to implement them since joining the Un-

ion, and apply them in the future. 

Introduction and implementation of Community law are the main challenges 

which candidate countries face. They require strengthening governance and legal sys-

tem, strong infrastructure adaptation of candidate country to match the standards of 

the Community, particularly in the environment, transport, energy and telecommuni-

cations. To make all these changes pre-opening assistance is provided to candidate 

countries, including also the technical assistance [3]. 

Depending on the backlog in the environmental protection of the candidate to 

the EU Member States, preparation for entry into its environmental aspects may cre-

ate the need to attract large investments. The European Commission emphasizes real-

istic national long-term strategies for the implementation of "acquis", and encourages 

countries to mobilize significant domestic and foreign financial resources, especially 

private foundations, to ensure compliance in this matter. 

According to the Commission, candidate countries need to spend 2-3% of GDP 

annually for several years to fully implement "acquis" regarding environmental re-

quirements. Recent studies show that the necessary expenses of GDP for this purpose 

had to be between 2% in Czech Republic to 11% in Bulgaria, and approximately 

should be 12% for Ukraine. Sources of funding include loans from international fi-

nancial institutions, bilateral grants and loans, commercial bank loans, foreign direct 

investment, and the income to pay for consumption charges and taxes. 

The transitional period after the entry needs «investment-intensive» directives. 

However, the transition must be accompanied by the introduction of programs to in-

clude intermediate targets and results that they can keep track of the date of ac-

ceptance. 

There is a large gap between the Member States and the Central and Eastern Eu-

ropean (CEE) countries, including Ukraine. Complete satisfaction of environmental 

"acquis" of the Community, likely will be achievable only in the long term. Strategy 

of approximation of Ukrainian legislation to EU requirements should include priority 

areas of action, key tasks that must be performed at the time of accession, and the fur-

ther schedule of achieving goals to meet. The challenges for Central and Eastern Eu-

ropean countries have a different character (Table 2) 

 

Table 2 

Legal challenges for Central and Eastern European countries  

in the field of approximation of environmental legislation to the EU requirements 

Legal issues 
the introduction of environmental regulations require prior compre-

hensive analysis of CEE countries legislation to determine priorities 

Institutional 

issues 

the candidate countries should strengthen their administrative struc-

tures, become more efficient and coordinate the departments respon-

sible for the environmental policy of the country 

Financial 

issues 

development of financial strategies is extremely important and 

should be the first priority 

 



 

The main environmental problems, present in Ukraine and require immediate 

resolution in the national legislation, are presented in Table 3. 

Table 3 

The main environmental and ecological problems in Ukraine 

Air 

pollution 

This is mostly due to stationary pollution sources (power plants and 

district CHP). The first step is to determine the areas and centers where 

the limits exceed EU; to upgrade the treatment plant to meet European 

standards 

Waste 

management 

measures to harmonize the legislation since 1997, accelerated (national 

investment programs, modernization of combustion plants) 

Water 

pollution 

implemented in most of the main program of investment in improving 

the quality of water and waste management, but still made too little 

progress in the implementation and application of the Directive on "ni-

trates" 

industrial 

pollution  

requires special attention from Ukrainian government, as country has 

many factories and power plants that pollute the environment by in-

dustrial wastes 

Nuclear 

safety and 

radiation 

protection 

Ukraine had recently adopted the basic laws to be amended with regu-

lations to fully implement them 

 

National Environmental Strategy at this stage would create preconditions for 

solving complex problems in the environment. Strategic planning policy environmen-

tal safety, should be based on principles: 

1. Political priority of solving the ecological safety problems; 

2. Integration of the environmental component into sectoral economic and 

social policies, 

3. Environmental responsibility of the industrial sector; 

4. Balance and complementarities of national and regional environmental 

priorities; 

5. Scientific and expert study effective tools to overcome environmental 

threats. 

Implementation of sustainable development as the integration of economic, so-

cial and environmental objectives in social activities serve the most reliable basis for 

European integration of Ukraine. 

Unfortunately, the points of sustainable development are still not fully taken into 

account in Ukraine. There are a lot of declarative provisions on sustainable develop-

ment in legal acts, including environmental focus. Awareness of the need to consider 

environmental issues in the context of sustainable development is reflected in numer-

ous texts of laws of Ukraine. However, commercial, civil, administrative, financial 

and other sectors of legislation should also regulate relations on sustainable develop-

ment because the existing providing mechanisms are still not enough for a success. 



 

The experience of numerous countries that already have adopted appropriate 

strategies, including Central and Eastern Europe (new EU members), shows that most 

of these policies exist only on paper and are facing serious problems of long-term 

implementation. For Ukraine it is difficult to get adopted to the EU legislation and 

norms in a traditional way, because environmental priorities for sustainable develop-

ment as priorities for rapid economic growth put pressure on it more than one time in 

the EU. Therefore, Ukraine should urgently adopt a strategy, taking into account na-

tional circumstances and priorities. Thus, we can formulate the following recommen-

dations to improve efficiency and approximation of legislation of Ukraine in the field 

of environmental protection to EU requirements: 

1. Analysis and comparison of the EU and the current Ukrainian legislation on 

environmental protection. Such a move would allow for the plans, policies, agree-

ments that already exist and cover issues approximation of the laws, such as infor-

mation initiative on convergence of legislation led PCA, and possibly other initiatives 

under other, related policies. This step is to create a "table of reconciliation" which 

then helps to create a comprehensive plan on the approximation of the laws. 

2. Development of a national program for the adoption of the EU Environmental 

Acquis (NPAA). Ukraine already has an annual planning process of approximation. 

This process should consider "reconciliation table", developed with the first recom-

mendations, and the decision to develop a national program of environmental "ac-

quis" of the EU (NPAA). These NPAA should include authority at national level 

which should take full responsibility for the harmonization of the laws and be a com-

panion of the EU. Such a plan can enter the national environmental action plan 

(NEAP). 

3. Development of investment plan based on the "reconciliation table" to identi-

fy gaps in legislation relatied to "investment-intensive” Directives that require capi-

tal-environmental infrastructure. Identify and prioritize the needs of investments, in-

cluding alternatives to the principle of least cost to reduce emissions and to develop 

an investment plan, including funding plan. 

4. Building the capacity of the judiciary for the approximation to environmental 

EU legislation. In parallel with this process, there is a need for developing and dis-

tributing applications which will enhance Ukrainian judicial system, including judges 

and court secretaries in the process of harmonization of environmental legislation. 

Such a program would strengthen awareness among the judicial branch of trends and 

issues in environmental management, would open dialogue among their peers and re-

flect the role of the judiciary in environmental issues locally. The program of this 

kind should be developed and implemented through existing educational structures 

and mechanisms for training employees of the public sector in Ukraine. 

5. Use the harmonization process for consolidating environmental legislation. 

"Improved standards" - is part of NEAP- strategies rationalization and modernization 

of the gradual replacement of numerous separate legislative acts of the EU legal basis 

and flexible strategies. Today the rapidly changing and competitive environment 

must not only new legislation (including the harmonization of the "acquis"), but also 

regulatory solutions developed in the past. Ukraine should take this opportunity - and 



 

the process of harmonization initiative "improved rules" to consolidate its environ-

mental legislation, as far as possible. 

Conclusion. National environmental policy in Ukraine is the basis for creating 

conditions for sustainable development. We have analyzed main directions of state 

policy of Ukraine in the field of environmental protection, natural resources and en-

suring environmental safety, a number of legal documents governing environmental 

policy. 

The urgency of implementing the strategy of national environmental policy due 

to the need to solve complex environmental problems in terms of socio-economic 

growth requires long-term action program document. A large number of institutional 

arrangements, the purpose of which is the organization, planning, coordination, moni-

toring, examination of the legal system to adapt Ukraine to EU requirements in the 

field of environmental protection, unfortunately, is not the key to the effectiveness of 

this activity, as it helps dissipation of financial, organizational and technical, method-

ological, staff capabilities and responsibilities. 

As possible accession of Ukraine to the EU is not yet determined, and the pro-

cess of adaptation of Ukrainian environmental legislation of Ukraine to the EU stand-

ards is expensive and rely on large-scale foreign aid in this part there is no reason, 

first of all it is necessary to apply selective approach to harmonization of the relevant 

legislation, given the current national interests of Ukraine, its conditions and oppor-

tunities, and secondly, "to move ahead of the curve", to focus on new, promising en-

vironmental and legal mechanisms currently emerging in the EU.  

Ukraine will have more advantages and prospects by using a proactive approach 

to develop a strategy for sustainable development, including adapting innovative en-

vironmental and economic policy of the EU, based on national circumstances and ob-

jectives. 
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Актуальність дослідження типів освітлення просторового середовища 

зумовлена зростанням вимог до якості міського та архітектурно-предметного 

середовища, зокрема світлоколірного середовища. Надання кожному міському 

простору своєрідності та незвичайності в вечірній та нічний час можливо за до-

помогою штучного освітлення. Освітлення в'їздів до міста, підсвічування 

пам'ятників архітектури, обелісків, фасадів будинків та сакральних споруд є 

складовою комплексного містобудівельного і світлового рішення та вирішує 

завдання архітектурно-декоративної виразності і комфортності простору. 

Світло-кольорове середовище міста стало новою галуззю творчої діяль-

ності, що об’єднує співпрацю архітекторів, інженерів і дизайнерів.  

Враховуючи новітні технології в області освітлення та нові види освітлю-

вальної апаратури, сучасні методики динамічного та статичного підсвічування, 

а також вищий рівень вимог до комфортності можна константувати, що дана 

тематика потребує детального вивчення. Метою нашої роботи є дослідження 

освітлення та освітлювальних приладів, як предмету проектно-творчої діяль-

ності дизайнера просторового середовища.  

Наші дослідження ґрунтуються на аналізі останніх досліджень в галузі 

містобудування - О. Э. Гутнова, М. М. Дьоміна, О. В. Іконнікова, І. Г. Лежави, 

В. О. Тимохіна, І. О. Фоміна, В. Т. Шимка. Дослідження в області колірної ко-

лористики-А В. Єфімова, В.Й. Кравця та інших. 

До теми освітлення просторового середовища звертались і закордонні ав-

тори: Р. Арнхейма, З. Гідіона, Ч. Дженкса, Дж. К. Джонса, К. Зігеля, Г. Лінча, Р. 

Нарбоні та інших. У їх дослідженнях колір розглянуто як, як засіб інформації та 

естетичний фактор. А освітлення, як фактор зорового комфорту й психо-

фізіологічного впливу.  



 

Поняття художнього моделювання світлової архітектури сформульовано в 

роботах Гусєва М. М., Макаревича В. Г., Дамського А. І., Волоцького М.В. . 

Враховуючи сучасні можливості освітлювальної техніки і тенденції ро-

звитку світового дизайну необхідно дослідити способи освітлення та типи 

освітлювальної апаратури. Тільки поєднання способів і методів освітлення та 

підсвічування дадуть можливість вирішити ряд завдань, а саме: 

-збереження просторових рішень міста і його архітектурних ансамблів; 

-виявлення будинків і споруд, які характеризуються високою архітектур-

ною якістю;  

-збереження колометричного образу забудови різних частин міста;  

-включення до світової архітектури міст заходів утилітарного, рекламного 

і внутрішнього освітлення, а також малих архітектурних форм, які оформлюють 

в єдиному стилі з художнім світловим образом вулиці чи площі. 

Для реалізації конкретного проекту освітлення застосовуються різні 

комбінації вище перерахованих способів. При цьому важливо мати інформацію 

про те, які світильники допустимо використовувати для підсвічування 

архітектурних елементів фасаду. Вибираючи той чи інший тип світильника, 

доводиться брати до уваги його вихідну вартість, зручність в експлуатації і термін 

служби.  

На сьогоднішній день найбільш економічним джерелом світла вважаються 

світлодіодні світильники, які живляться від сонячних батарей в комплекті з 

акумулятором. Висока вартість таких світильників компенсується відсутністю 

витрат на електричну енергію. Монтаж такої системи не складає труднощів для 

будь-якого дорослої людини. Ніяких проводів і вимикачів не потрібно, оскільки 

освітлювальна система функціонує в автономному режимі. Експлуатація 

зводиться до того, що необхідно замінити акумуляторну батарею, який служить 

декілька років. При цьому слід зазначити, що в похмурі дні акумулятора може не 

вистачати зарядки. 

Добре знайомі вуличні стовпи зі світильниками дозволяють використовувати 

світлодіоди, галогенні і звичайні лампи розжарювання. Вартість таких 

світильників досить помірна. Однак для їх харчування необхідна електрична 

проводка. Точно так само як і для світильників підвісного типу. Вони дуже добре 

піддаються стилізації і широко використовуються при оформленні старовинних 

будівель.  

Вуличні настінні бра, як правило, кріпляться на фасад. Їх конструкція може 

бути відкритою або мати рефлектор, який приховує джерело світла від глядачів.  

При підсвічуванні котеджів і присадибних ділянок застосовуються садові 

прожектора і світильники. Досить часто для підсвічування фасадів використо-

вують, так звані, архітектурні ліхтарі. Вони оснащуються потужними і еко-

номічними лампами. Виконують свої функції і світильники, вбудовані в грунт. 

Вони розраховані на те, щоб світити «утопленими» в землі, бетоні або асфальті. 

Є ще і настінні світильники з поворотною головкою. Регулювати напрямок 

променя можна вручну і за допомогою дистанційної системи керування.  



 

Освітлювальні прилади, що застосовуються для світлового архітектурного 

дизайну, можуть бути як традиційної форми, так і абсолютно спеціалізованої, 

призначеної для конкретного застосування. При цьому навіть традиційні 

світильники можуть використовуватися нестандартно. Виконання великих світ-

лотехнічних архітектурних проектів пов'язано зазвичай з великими витратами 

як на обладнання, так і на поточні витрати при експлуатації. Для зменшення 

витрат велику роль відіграє застосування в проекті енергозберігаючих при-

ладів: метало-галогенних та світлодіодних.  

В декоративному підсвічуванні фасадів будівель використовуються такі 

світильники:  

- вуличні на стовпах.  

- світильники для освітлення автодоріг і площ.  

- ліхтарі для підсвічування фасадів. Застосовуються для освітлення пішо-

хідних просторів: тротуарів, бульварів, скверів. Можуть також використовува-

тися в якості самостійних елементів декору.  

- підвісні на тросах і розтяжках. Застосовуються для створення святкової, 

парадної і рекламної ілюмінації автодоріг і паркових територій.  

- настінні. Залежно від напрямку створюють яскраві вертикальні, горизон-

тальні або діагональні світлові плями на фасаді. Застосовуються для підсвічу-

вання архітектурних елементів фасадів: фризів, капітелей, барельєфів, карнизів 

і ін.  

- настінні поворотні світильники для підсвічування фасаду. Дозволяють 

оперативно змінювати світлову картину. Зараз все ширше використовуються 

поворотні світильники з комп'ютерним управлінням.  

- бра, що дають локальну підсвітку як знизу вгору, так і зверху вниз в за-

лежності від способу установки.  

- садові. Застосовуються для огородження і виділення паркових алей і 

доріжок, оточення і обмеження певних садових, майданчиків, квітників і клумб, 

підсвічування скульптурних груп і зон відпочинку, альтанок і т. П.  

- прожектори для підсвічування фасадів. Мають найбільше застосування в 

архітектурному освітленні. Встановлені на видаленні від об'єкта ширококутні 

галогенні світильники застосовуються для загального заливає, цілеспрямовані - 

для локального освітлення окремих зон, а розташовані на стіні служать для 

створення різних ефектів: вертикальних світлових стовпів, незвичайної під-

свічування елементів декору, створення контрастних тіней і т. П. 

- вбудовані грунтові світильники архітектурного підсвічування. Заглиб-

лення в грунт точкові світильники використовуються для нижнього підсвічу-

вання фасадів і цокольних поверхів. 

- світлодіодні стрічки. Найбільше застосування знаходять для створення 

ефектів контурно-силуетних підсвічування.  

Крім всіх вищеназваних типів світильників для створення спеціальних 

ефектів можуть також використовуватися лазерні джерела світла, пристрої 

створення голографічних образів, тривимірні світлові картини, кольоро-

музичне установки і багато інших.  



 

Як можна бачити, для створення художніх ефектів можуть застосовуватися 

освітлювальні прилади абсолютно різних типів. Їх використання буде визнача-

тися в першу чергу поставленим завданням, а вже потім - економічними та ін-

шими ефектами.  

Лампи розжарювання. Самі традиційні і до сих пір досить широко викори-

стовуються світлові прилади. Однак, зараз їх застосування обмежене законом 

граничної електричною потужністю в 100 Вт, тому вони постійно і неухильно 

витісняються сучаснішими, економічними і надійними приладами. 

Галогенні. При рівній електричної потужності дають багато більший світ-

ловий потік. Крім того, ці освітлювальні прилади мають колірну температуру і 

індекс передачі кольору найбільш близький до природного денного сонячного 

світла. Найбільш широко такі прилади застосовуються в області створення пот-

ужних точкових джерел світла, прожекторів для общезалівающего і локально-

зонного освітлення.  

Світлодіодні світильники для архітектурного підсвічування. Поступово за-

войовують всі сфери штучного освітлення, завдяки масі переваг, про які 

розповідається в цій статті. Для застосування ж в світловому дизайні світ-

лодіодне підсвічування фасадів будівель має ще одну незаперечнау перевагу, 

недоступну для інших, - це їх кольорове розмаїття, виражене в широкому діапа-

зоні колірних відтінків наявних на ринку світильників. Для традиційних же 

ламп воно досягається тільки застосуванням спеціальних кольорових світ-

лофільтрів, а вже про можливість динамічного управління кольором говорити 

тим більше не доводиться.  

Крім LED-ламп традиційного виду і застосування величезні можливості в 

світловому оформленні надають також світлодіодні матричні екрани і стрічки. 

Довговічність, надійність, економічність, динамічність в управлінні, різно-

манітність, малі розміри, велика механічна міцність цих приладів швидко виве-

ли світлодіодні світильники в лідери більшості областей застосування в світло-

техніці. У тому числі і в області світлового архітектурного дизайну. 

Люмінесцентні газорозрядні. Мають тільки одну перевагу - економічність. 

Але їх основні недоліки: тривалий час виходу на робочий режим, примхливість 

і ненадійність в умовах високої вологості, спеки або холоду в значній мірі 

сьогодні обмежують їх застосування для архітектурного підсвічування. А з ро-

звитком і розширенням асортименту світлодіодних освітлювальних приладів, 

хіба що відносно більш низька ціна ще утримує газорозрядні лампи в цій об-

ласті застосування. Правда, і це свою перевагу вони зараз швидко втрачають. 

Ті, хто мав можливість і щастя побачити своїми очима твори древніх зодчих, 

зможуть розповісти про те, як випливає з ранкового туману в променях сонця, 

що сходить чудовий Тадж-Махал або загоряються золотом на заході купола 

Кіжского церков. Про те, як перетворюється протягом дня ширяє над Афінами 

древній Акрополь або змінюють вирази облич від злобно-ворожих до філософ-

сько-замислених знамениті химери Нотр-Дам де Парі. Сьогодні завдяки досяг-

ненням сучасної науки і техніки і вдосконалення майстерності архітекторів і 

дизайнерів з'являється можливість за допомогою декоративного освітлення фа-



 

садів будівель, поверхонь малих архітектурних форм та ландшафтних просторів 

оживити скам'янілі архітектурні об'єкти, створивши на стику двох технік новий 

вид мистецтва. 

Охоронне освітлення служить для охорони території під час відсутності 

господарів і власне в нічний час доби, коли вони сплять. Освітлювальними 

приладами, найчастіше, є прожектори різного розміру, в які вбудовані датчики 

руху. При русі на освітлюваній ділянці автомобіля або людини, спрацьовує 

датчик і включається прожектор. Цей прийом одночасно служить і як охоро-

нець, який відлякує недоброзичливців, і як засіб економії електроенергії (бо 

світить тільки за потреби). Що стосується місць охоронного освітлення, то до 

них відносяться периметр території, зони, що знаходяться під відеоспостере-

женням, гараж, тощо. 

Камерне освітлення — це не світильники по кутах, а розсіяне світло. 

 
                  а)                                                      б)                                             в) 

 

Рис. 1 Світильники вуличні під лампу розжарювання: а) світильники 

декоративні, б) прожектор під галогенну лампу, в) світильники вологозахищені 

 

 

                 а)                                                      б)                                             в) 

 

Рис. 2 Світильники світлодіодні вуличні: а) світильники вологозахищені, б) 

світлодіодний прожектор, в) світильники світлодіодні (на консоль) 

а)                           б)                            в)                       г)                               д) 

 

Рис. 3 Світильники вуличні під газорозрядну лампу: а) світильник 

люмінесцентний вологозахищений, б) світильник підвісний, в) світильник під 

лампу ДРІ, г) прожектор з газорозрядною лампою, д) світильник під лампу ДРЛ 

 



 

Отже, враховуючи сучасні можливості освітлювальної техніки і тенденції 

розвитку світового дизайну можна константувати, що LED-технології впевнено 

входять у систему освітлення просторового середовища. Проте, саме поєднання 

способів і методів освітлення та підсвічування дають можливість вирішити 

завдання збереження цілісності просторових рішень міста і його архітектурних 

ансамблів. А також, зберегти колометричний образ забудови міста, за рахунок 

заходів утилітарного, рекламного і внутрішнього освітлення. 
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Європейський Союз постає сьогодні у світі як унікальна політична, соціа-

льно-економічна, культурна і цивілізаційна інтеграційна структура. Навіть в 

умовах внутрішньої нестабільності і зовнішніх викликів об’єднана Європа за-

лишається динамічною і успішною формою співпраці між народами. Цей фе-

номен пояснюється постійним діалогом між учасниками інтеграційного руху в 

Європі, який об’єднує у собі як взаємну інтеграцію політичних, правових, соці-

альних норм, так і збереження унікальних національних традицій держав-

учасниць ЄС. Одним з яскравих прикладів успішної інтеграції є сімейна і ґен-

дерна політика Брюсселя, які слугують дороговказом для країн-сусідів. 

Актуальність дослідження полягає у тому, що Україна з 2015 року почала 

процес поступової імплементації норм європейського законодавства в межах 

договору про асоціацію. В умовах трансформації соціальної політики потрібно 

звернутися до принципів організації сімейної і ґендерної політики в ЄС, яка 

скерована перш за все на стратегічне планування сім’ї через стабілізацію мате-

ріального і духовного благополуччя суспільства і громадянина. 

Тема сімейної політики є актуальною для вітчизняної української науки. 

Загальні тенденції і процеси політики ЄС в питаннях сім’ї розглядаються у дос-

лідженнях С. Вегера, О. П. Крентовської, О. М. Кушніренко, Л. М. Мельничука, 

О. М. Палія, Н. А. Руденко, Т. В. Семигіної, В. А. Скуратівського, П. І. Шевчу-

ка та інші. 

Концептуальні питання сімейної політики за напрямками розвитку людсь-

кого капіталу, подолання дискримінації жінок у сім’ї, соціальний супровід сі-

мей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях представлені в роботах Л. С. 

Дорошенко, Л. В. Леонтьевої тощо [1, 342]. 



 

Окремої уваги заслуговує демографічний блог Б. Крімера, у якому дослід-

ник проаналізувавши сімейну політику окремих країн-членів ЄС, робить уза-

гальнення щодо ефективності реалізації загальноєвропейських стандартів сі-

мейної і гендерної політики в країнах з різним політичним баченням місця і ро-

лі держави у соціальному захисті громадян [2].  

Важливим є дослідження європейських вчених. Лотор Вітте подає узагаль-

нюючу характеристику соціальної моделі ЄС, розкриває рівень соціальної згур-

тованості [3]. Змістовною для аналізу сімейної і ґендерної політики є праця 

Олівера Тевенона й Герди Нейер, у якій розглядається шляхи диверсифікації 

методів і форм соціальної допомоги на національному і загальноєвропейському 

рівні [4].  

Джерелами дослідження виступають нормативно-правові акти Комісії ЄС, 

директиви, резолюції самітів, матеріали моніторингових і соціологічних дослі-

джень. Ґрунтовними є матеріали моніторингу, який провела у 2010 р. організа-

ції «FamilyPlatform» з питань стану сім’ї та впливу на неї державної соціальної 

політики. Особливої уваги приділяється питанню зміни форми сім’ї і збільшен-

ня ролі місцевих громад (муніципалітетів) у соціальному супроводі сім’ї [5]. 

Загалом рівень дослідження сімейної політик ЄС є достатнім. 

Сімейна політика Європейського Союзу є складною і багатошаровою у 

своїй інституціональній будові. Соціальний супровід сімей  охоплює широкий 

спектр державних заходів, пов’язаний з багатьма аспектами життя жінок і чо-

ловіків, подружніх пар, батьків, дітей. Сімейне законодавство ЄС регулює різні 

сфери сімейно-демографічних відносин у суспільстві, а саме: сімейне партнерс-

тво, аспекти батьківства, проблеми успадкування, форми сімейних союзів, охо-

рона здоров’я членів сім’ї [6]. Не дивно, що на початку ХХІ ст. у більшості єв-

ропейських країнах реформа сімейно-гендерної сфери є актуальною і найбільш 

успішною. 

Реформування соціальної сфери в сучасній Європі здійснюється в умовах 

трансформації не тільки політичних гасел і програм, а й якісної зміни структури 

суспільних відносин. Відкриті кризою соціальні протиріччя вимагають від дер-

жав-членів ЄС дієвої політики подолання на основі оновленої й інтегрованої 

системи соціального захисту. 

Важливим елементом модернізації системи соціального захисту є докорін-

на зміна формату діалогу держави та соціально вразливих суб’єктів. Тому в 

цьому контексті ключовим завданням модернізації є забезпечення раціональної 

організації державних інститутів, а саме органів супроводу сімей. 

Становлення загальноєвропейської сімейної політики починається з 1989 

року. Саме тоді було опубліковане Повідомлення про сімейну політику Євро-

пейської комісії, де визначався пріоритет сім’ї у суспільних відносинах і пер-

шочерговість врахування її інтересів у формуванні політики держави у сфері 

зайнятості, соціального захисту, забезпечення рівних можливостей [7]. 

 Формується нормативно-правова база сімейної політики ЄС. Першими 

приймаються нормативно-правові акти з питань захисту сім’ї та дітей, директи-

ви про батьківські відпустки, поліпшення безпеки та охорони здоров’я вагітних 



 

жінок, часткову зайнятість, рекомендації стосовно догляду за дітьми, резолюція 

про збалансування участі жінок і чоловіків у сімейному та професійному житті. 

Але на відміну від інших політичних кроків ЄС, соціальний захист сім’ї 

залишився в більшості прерогативою національних урядів. За останні 30 років 

сформувалися декілька рівнів реалізації сімейної політики: 

- загальноєвропейський – який визначає основні напрямки розвитку сімей-

но-гендерних відносин;  

- національний (централізований і децентралізований) – реалізація внутрі-

шньої сімейної політики країнами-членами, визначення розмірів і форм допо-

моги і захисту; 

- місцевий – надання соціальної допомоги і організації захисту членів сі-

мей.  

Ця складна і неузгоджена між собою політико-організаційна структура со-

ціального захисту сім’ї є наслідком демократичності ЄС. Ще однією тенденці-

єю сімейної політики є плюралізм форм і методів здійснення соціального су-

проводу сімей. Кожна країна-учасниця ЄС може обирати у відповідності до на-

ціональних традицій методи соціального захисту (субсидіарний, обмежений, 

комбінований), але в той же час має його узгодити із загальноприйнятими ди-

рективами і конвенціями. 

Зазначимо, що попре функціонально-організаційну складність здійснення 

сімейної політики в ЄС, соціальний супровід сімей набув широкої підтримки 

національних урядів. Це зумовлено низкою об’єктивних причин: демографічні 

виклики, розширення можливостей європейців у реалізації власних установок, 

пов’язаних зі створенням сім’ї, загостренням проблеми бідності сімей з дітьми 

та одночасною відсутністю ефективних стратегій у цій сфері. З метою подолан-

ня негативних наслідків трансформації сімейної структури Європейський цент-

ром з вивчення сімейної політики було вироблення загальноєвропейські прин-

ципи сімейної політики, серед яких: 

- створення реальних умов для гармонійного і повноцінного існування сі-

мей і реалізації своїх уявлень про сім’ю; 

- забезпечення умов для збалансування професійної зайнятості та сім’ї; 

- максимальне врахування різноманітності форм сімейних союзів при роз-

робці та здійсненні заходів підтримки сім’ї . 

Подані вище принципи сімейної політики визначили розвиток законодав-

ства і соціальної практики країн-учасниць ЄС у 1990-х – поч. ХХІ ст.  

Країни Європи проводять різну сімейну політику: безпосередню, яка хара-

ктеризується чітко окресленою програмою дій з наданням соціальних послуг 

членам сімей, допомога працюючим батькам, охорона здоров’я матері і дитини. 

Створюється спеціальні уповноважені органи з реалізації сімейної політики. 

Опосередкована політика реалізується завдяки загальним заходам соціального 

регулювання, які вирішують проблеми безробіття, медичного обслуговування і 

тим самим впливають на добробут сім’ї [8]. 

Більшість країн ЄС не проводять опосередковану сімейну політику. Заходи 

урядів скеровані на загальний добробут, що в свою чергу створює умови і надає 



 

можливість реалізації громадянина у сімейно-гендерних відносинах. Вибір сі-

мейної поведінки має залишитися за людиною, в той час коли держава зо-

бов’язана забезпечити громадянина відповідними засобами, щоб її рішення бу-

ли ефективними.  

Варто зазначити, що незалежно від обраної стратегії політика країн ЄС 

включає дві основних складові:  

- матеріальна підтримка сімей з дітьми, яка спрямована на усунення нерів-

ності між різними категоріями сімей, створення необхідних матеріальних умов 

для утримання та виховання дітей, попередження чи подолання бідності;  

- створення належних умов для поєднання професійного та сімейного жит-

тя як жінкам, так і чоловікам, що, на думку зарубіжних експертів, забезпечує 

належний розвиток сім’ї як соціального інституту. 

- Безпосередні послуги відповідними інституціями з метою сприяння реа-

лізації сім’єю власних функції. 

Політика матеріальної підтримки сімей з дітьми є невід’ємною частиною 

соціальної політики ЄС але характерною особливістю є різноманітність (плю-

ралізм) підходів до матеріальної підтримки. 

Політологами і соціологами складений умовний поділ країн Європи за рів-

нем надання адресної допомоги сім’ям: 

- система універсальних виплат на дітей, які виплачуються незалежно від 

доходу сім’ї; 

- система комбінованої допомоги на дітей доповнюється виплатами, що 

одержують сім’ї, рівень доходів яких нижче межі малозабезпеченості; 

- система обмеженої допомоги - надається виключно малозабезпеченим 

сім’ям [9]. 

Якщо розглядати окремо матеріальний аспект соціальної допомоги, то у 

ЄС прийнято формувати пакет допомоги з різних компонентів: податкові піль-

ги, знижки та кредити, програми цільових кредитів, грошові виплати. У євро-

пейських країнах неповні сім’ї можуть розраховувати на більшу підтримку, 

аніж сімейні пари де обидва з подружжя працюють. 

Серед не матеріальних засобів здійснення сімейної політики визначаємо 

заходи зі створення умов для узгодження сімейних та професійних обов’язків 

жінок і чоловіків (батьківських відпусток, ґендерно-нейтральні відпустки, фун-

кціонування системи закладів догляду за дітьми).  

У 2010-х роках для країн-учасниць ЄС пріоритетними у здійснення сімей-

ної політики залишаються наступні аспекти: 

- благополуччя дітей; 

- ґендерна рівність; 

- поєднання зайнятості та сімейного життя [10]. 

Благополуччя дітей Європейським Союзом забезпечується шляхом зрос-

тання загального благополуччя суспільства. Це створює умови для розкриття 

потенціалу дітей і молоді в майбутньому, сприяє максимальному внеску в еко-

номічне та соціальне життя суспільства.  



 

Ґендерна рівність постає як інструмент оновлення сімейно-ґендерної стру-

ктури суспільства через визначення рівних прав і можливостей всіх партнерів 

сімейних пар. 

Поєднання сім’ї та зайнятості, є найуспішнішим засобом у боротьбі з бід-

ністю сімей з дітьми. Сприяння зайнятості батьків у поєднанні з матеріальною 

підтримкою та соціальними послугами являє собою комплексну систему подо-

лання дитячої бідності, забезпечення інвестицій у суспільний та економічний 

розвиток у майбутньому.  

Сучасна сімейна політика ЄС охоплює різни сфери сімейного і соціального 

життя: пренатальні заходи, тривалість життя, поділ праці серед чоловіків і жі-

нок, боротьба з дитячою бідністю і безпритульністю, забезпечення рівних мож-

ливостей для дітей з різних верств суспільства ,подолання дискримінації жінок. 

Європейська сімейна стратегія поєднує водночас плюралізм, традиціона-

лізм і модернізацію сімейних стосунків, що дає можливість використовувати 

нові «м’які» і «прямі» засоби для регулювання державою сімейних процесів у 

суспільстві [11]. 

Країни Європейського Союзу не тільки спільно розробляють норми сімей-

ного права, але й здійснюють власну традиційну модель захисту сім’ї. Ця різ-

номанітність відображається в конкретному поділі країн Європи на групи за рі-

внем забезпеченості сімей з боку держави: 

- країни Північної Європи (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія і Швеція). 

Забезпечують всебічну підтримку для працюючих батьків з маленькими дітьми 

(віком до трьох) завдяки поєднанню матеріальних механізмів, відпусток і ши-

рокого доступні до закладів догляду за дітьми. Важливим аспектом є політика 

ґендерної рівності і жіночої інтеграції на ринку праці. Загалом сімейна політика 

є ґендерно-нейтральною, через просування ідеї рівноправності сімейних стосу-

нків не залежно від їх реєстрації. Основним джерелом фінансування витрат сі-

мейної політики – податки; 

- англо-саксонські країни (Ірландія, Великобританія, Мальта) забезпечують 

свідомо меншу матеріальну підтримку сімей, надаючи пріоритет сім’ям з низь-

ким доходом. Основною ідеєю є невтручання держави в сімейно-шлюбні про-

цеси і забезпечення сімей добробутом через загальний розвиток добробуту сус-

пільства;  

- країни континентальної Європи використовують нематеріальні форми 

підтримки: податкові пільги, цільові кредити Франція має найвищій рівень 

державної підтримки сімей з дітьми і підтримку для працюючих жінок. Спові-

дується принцип субсидіарної забезпеченості. Використовуються податки і фі-

нансові внески. 

- країни Середземномор’я характеризуються обмеженими заходами підт-

римки працюючих сімей і низьким рівнем витрат на допомогу сім'ям, а також 

по догляду за дітьми. Політика традиційної сім’ї з розподілом однакових функ-

цій між подружжям. Джерела фінансування - місцеві податки. 

Сімейна політика і послуги для сімей в Європі реалізуються на різних рів-

нях за локальним принципом. Але при цьому зберігається принцип активної єв-



 

ропейської політики, заснованої на реалізації партнерства і загальної відповіда-

льності між ЄС, державами, суспільством і громадянином. Реалізується основна 

ідея зручності в наданні послуг супроводу сімей: «поруч з особами, сім'ями і їх 

місцем перебування». Завданням місцевих (локальних) органів є реалізація 

принципу субсидіарної допомоги у здійсненні сімейної політики [12].  

Досягненнями європейської сімейної політики можна вважати комплекс 

заходів з підтримки сімей: 

- розвинута інфраструктура дошкільних закладів і організацій; 

- інформаційний супровід сімей; 

- впровадження практики партнерства бізнесу і громад у вирішення житло-

вих, екологічних, освітніх потреб сімей; 

- рівний доступ до освіти і перекваліфікації всіх членів сім’ї; 

- увага до геронтологічних проблем суспільства; 

- створення бази даних для сімей з описом закладів освіти, медицини, від-

починку і розвитку тощо. 

Отже, можна зробити висновок, що європейська система соціального захи-

сту сім’ї є організаційно складною і багаторівневою. Сімейна політика ЄС за-

снована на принципах економічного плюралізму, демократичності і самовряду-

вання. Попре всеохоплюючу інтеграцію зберігається традиційний поділ регіо-

нів Європи в залежності від рівня втручання держави в сімейно-демографічні 

процеси суспільства. Продовжується робота з вироблення і впровадження єди-

них стандартів і гарантій забезпечення сімей. Основним досягненням Європи 

стало збалансування ґендерного питання, яке зняло напругу навколо трансфор-

мації сімейно-шлюбних стосунків у сучасному суспільстві, зменшення рівня 

дискримінації жінок. Для України імплементація норм європейського сімейного 

права надає можливість в майбутньому покращити макроклімат в суспільстві і 

замінити популістські гасла на реальні заходи з налагодження сімейно-

демографічної ситуації. 
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Для сучасної України дослідження проблем ідентичності – національної, 

етнічної, регіональної – є не просто актуальними, а і, з огляду на ціннісні аспек-

ти нинішньої кризи, набувають особливого значення в контексті національної 

безпеки і перспектив національного розвитку. Важливою складовою світогляд-

ного дискурсу є дискурс минулого: пам’ять і контрпам’ять, «придушена» та 

«витіснена» пам’ять; комеморація як створення спільних спогадів; політика па-

м'яті, проекти пам'яті та конструювання місць пам'яті; політизація історії та 

пов’язані з нею так звані «битви за минуле» чи «історичні війни». Очевидним є 

той факт, що концепти «пам’ять», «колективна пам’ять» не є чимось метафізи-

чним і абстрактним, вони постійно беруть участь у процесах конструювання, 

артикуляції й мобілізації ідентичностей, потрапляючи тим самим у простір по-

літики [1] і актуалізуючи відповідні дослідження.  

Теоретико-методологічні основи студій пам’яті розроблятися у працях ба-

гатьох зарубіжних дослідників; знайшли своє відображення у наукових розвід-

ках і особливості комеморації в українському інформаційному просторі. Вод-

ночас недостатньо дослідженою видається проблематика пам’яті в контексті 

особливостей соціокультурних процесів у інформаційну епоху. Визнаючи амбі-

валентність впливів мережі Інтернет як гіпотетичної трибуни для пошуку ком-

промісів і, водночас, додаткового чинника поляризації, вітчизняні науковці 

схильні все ж вбачати у ньому фактор ослаблення комунікаційного поля під 

впливом віртуальної гіперреальності, різкого скорочення можливостей діалогу, 

зростання можливостей для використання маніпулятивних технологій, форму-

вання «зони безвідповідальності, де свобода дедалі більше обертається хаосом» 

[2, с. 201-203]. Хоча такі застереження мають під собою ґрунт, соціокультурні 

трансформації під впливом поширення інформаційних технологій видаються 

процесами, що не можуть бути схарактеризовані в ключі головним чином ризи-



 

ків. Сьогодні поза сферою наукового осмислення залишаються особливості фу-

нкціонування місць пам’яті у цифровому форматі, специфіка комеморації з 

огляду на потенціал інтерактивності, створюваний соціальними медіа, характе-

ристики «битв за минуле» у віртуальному просторі, перспективи реалізації по-

літики пам’яті в умовах мережевого суспільства. Загалом, існуючих дослі-

джень, присвячених питанням національної пам’яті в інтернет-просторі [3, 4] 

недостатньо для розкриття проблематики, що на сучасному етапі формує окре-

мий напрямок історичних студій та цифрової гуманітаристики. Використання 

цифрових медіа та інструментів для фіксації суспільнозначимих подій минуло-

го чи сьогодення, досліджень, представлення, популяризації історії та комемо-

рації може бути описане як цифрова історія. Йдеться про новий підхід до дос-

ліджень та представлення історії, що передбачає застосування інформаційних 

технологій: баз даних, мультимедійних проектів, гіпертексту, можливостей ін-

теракції у Мережі. 

Відзначимо, що в даному дослідженні минуле як таке не є предметом ви-

вчення – йдеться про осмислення залученості в ті чи інші соціальні відносини 

через практики комеморації в інтерактивному просторі мережі Інтернет. Відпо-

відно, дане дослідження має на меті з’ясувати, як транслюється локальна, регі-

ональна, національна пам'ять в умовах «глобального села», дослідити, як реф-

лексується, усвідомлюється ідентичність через зв'язки з минулим, в яких саме 

аспектах історичний дискурс є ресурсом формування та підтримки локальної, 

регіональної, національної ідентичності.  

Віртуальна репрезентація дискурсу пам’яті можлива на декількох рівнях 

(за М. Ферро): інституційному – створення, коригування, ревізії офіційної істо-

ричної концепції, здійснюваних політичною та інтелектуальною елітою; рівні 

контрпам’яті – репрезентацій, що не відповідають офіційній версії історичних 

подій; рівні масового дискурсу індивідуально-колективної пам'яті. 

Сьогодні акумуляція матеріалів, що сприяють комеморації, відбувається на 

різних ресурсах: від офіційних інтернет-порталів державних структур, покли-

каних реалізовувати політику пам’яті, сайтів наукових установ, що, по суті, ре-

презентують через власні віртуальні представництва результати своєї роботи, 

до електронних колекцій бібліотек та архівів, віртуальних експозицій музеїв, 

що на сучасному етапі досягають рівня міжнародних і глобальних проектів. В 

інтернет-просторі знаходить відображення діяльність громадських організацій 

– меморіальних, присвячених виявленню і збереженню інформації про травма-

тичні події (репресії, депортації, локальні і глобальні воєнні конфлікти, їх вплив 

на долі народів і окремих людей), пам’яткоохоронних і краєзнавчих, що пра-

цюють із місцями пам’яті.  

Значний вплив на формування історичного наративу мають електронні 

ЗМІ – сьогодні значна їх частина веде спеціальні рубрики чи проекти в рамках 

видання, як, наприклад, «Україна Інкогніта» (газета «День»), «Історія» («Тиж-

день»), «Історична Правда» («Українська Правда»), «Усвідомлюючи себе через 

пам'ять» («Радіо Свобода»); розвиваються і окремі сайти.  



 

Водночас, паралельно функціонують сотні різної якості спеціалізованих 

сайтів, що їх можна характеризувати як майданчики для розгортання «війн 

пам’яті» чи навіть інформаційної агресії проти України, в якій «битви за мину-

ле» відіграють провідну роль (таке потрактування видається цілком виправда-

ним з огляду на недостатню протидію в Україні нав’язуваному наративу, саме в 

жанрі «популярної, легкої», при цьому якісної історії). Відзначимо, що лише 

влітку 2014 р. в Україні з’явився, і то зусиллями громадськості, сайт «Likбез. 

Історичний спротив», де публікуються матеріали на тему суперечливих питань 

українсько-російських відносин. Метою проекту, як зазначено на сайті, є ство-

рення багатомовного інтернет-ресурсу, що акумулював би достатній обсяг ін-

формації стосовно історії України, формування української держави, витоків 

українсько-російських конфліктів та ін. Це, по-суті, поки єдиний потужний 

проект, що декларує серед своїх завдань, як вказується в описі проекту, надання 

«надійних джерел та фактів, які можна використовувати як для свого усвідом-

лення, так і для ідеологічних дискусій». 

Простір пам’яті формують і комерційні проекти, для яких історичний кон-

тент є допоміжним, що, втім, за умови якісної підготовки матеріалів не знижує 

його пізнавальної цінності. Це туристичні сайти, представництва спеціалізова-

них видавництв, аукціонів вінтажних чи антикварних предметів тощо. Напри-

клад, проект «Київ. Фотолітопис» (photohistory.kiev.ua) – цифровий архів вида-

вництва «Варто», що спеціалізується на випуску книг та мультимедійної про-

дукції про Київ і Україну: цифрові копії книг, журналів і газет київської тема-

тики, що видавались з середини ХІХ ст. до нашого часу, карт Києва, листівок, 

малюнків; фото, відео та кінохроніку. Цікаво, що такі проекти досить часто є 

відкритими – запрошують до співробітництва небайдужих читачів, використо-

вуючи таким чином можливості взаємодії автор – користувач, створювані інте-

рактивністю інтернет-комунікацій. 

Яскравим прикладом описаних тенденцій може вважатися потужний про-

ект Європейської цифрової бібліотеки, присвячений подіям Першої світової 

війни "Europeana 1914-1918". Цей віртуальний архів, створений зусиллями 

співробітників бібліотек і архівів з 8 європейських країн, об’єднує понад півмі-

льйона оцифрованих артефактів з часів Великої Війни. Ресурс представляє осо-

бисті документи, щоденники, листи, карикатури, карти, фото- і кінодокументи, 

пов'язані з Першою світовою. Цікаво, що тисячі об'єктів були надані приватни-

ми особами із сімейних архівів – організаторами була передбачена функція, за 

допомогою якої кожен може завантажити в архів власний матеріал, пов'язаний 

із даною темою, поділившись родинними спогадами з іншими. В результаті 

«сімейні» досьє на 90 тис. учасників Першої світової стали не менш важливою 

частиною проекту, ніж музейні експонати. Документи, зібрані шляхом крауд-

сорсингу (залучення добровольців до виробництва або поширення товарів та 

послуг, генерування нових ідей і рішень.), заповнюють наукові прогалини, ак-

центуючи увагу не на політико-військових аспектах Першої світової війни, а на 

соціально-культурних нюансах. 



 

Найвищий рівень такої взаємодії характерний для соціальних медіа, що 

виступають потужним джерелом залучення громадянської активності, зокрема і 

у дискурс національної пам’яті. Соціальні медіа об’єднують цифрові медіа та 

онлайнову комунікацію і характеризуються високим рівнем інтерактивності, 

тобто можливості не лише споживати, а і створювати чи змінювати контент з 

боку реципієнтів. Соціальні медіа охоплюють різні сервіси: соціальні мережі на 

зразок Facebook чи ВКонтакте; блогосферу як сукупність блогів і спільноту 

блогерів; відео-, фотохостинги, об’єднані можливістю для користувачів додава-

ти, продивлятись і коментувати контент, що призводить до формування у ін-

формаційному просторі значного пласту пам’яток індивідуально-колективної 

пам'яті. Широке обговорення опублікованих пам’яток, документів, розвідок, як-

ість яких варіюється від наукових матеріалів до графомансько-сенсаційних і ві-

дверто маніпуляційних, характеризує смисли, погляди, оцінки меморіального і 

історичного дискурсу. Соціальні медіа впливають на формування регіональних 

особливостей ландшафту пам’яті; тут функціонують ностальгічні спільноти, 

популяризується он-лайн туризм, розвивається інтернет-активізм, спрямований 

на пам’яткоохоронну проблематику. 

Перспективність подібних проектів загалом, і в Україні зокрема підтвер-

джується підтримкою і популярністю проекту «Моя Україна: Спогади та само-

бутність» (російськомовний варіант проекту має ще промовистішу назву: «Моя 

Украина: Осознавая себя через память»), покликаний продемонструвати повер-

нення українців до «своїх родинніх коренів, які допомагають їм зрозуміти, ким 

вони є сьогодні», коли «країна продовжує боротися за право створити власну 

самобутність у двадцять першому столітті». Кореспондент Радіо Свобода, чесь-

ка журналістка Дейзі Сінделар відвідала шість українських міст: Київ, Львів, 

Ужгород, Одесу, Дніпропетровськ і Харків. Вона говорила з місцевими меш-

канцями про їхні старі сімейні фотографії. Чотирнадцять українців поділилися 

своїми історіями та фотографіями для проекту «Моя Україна». Обговорення 

проекту на Facebook-стронінці Radio Svoboda (Facebook-стронінка Radio 

Svoboda. Допис від 28 січня 2015 р.) 1 засвідчило високий інтерес серед 

українців до родинної пам’яті: з одного боку, як власне фамільної історії, з ін-

шого – як до фокусу осмислення історії країни і народу через минуле власної 

родини – цей допис отримав понад 11тис вподобань, понад 1323 поширень і 

понад 200 коментарів. Приватний погляд проявляється у коментарях, що свід-

чать про збереження і віртуальну презентацію фамільної історії – загалом 

підтримка ідеї створювати аналогічні віртуальні фотогалереї; висловлюється 

готовність оприлюднити історію сім’ї чи навіть даються короткі нариси з ро-

динної історії прямо у коментарях. Достатньо потужно представлене розуміння 

національного виміру сімейної історії: «[…] фотографії […] з реальною долею 

- історія не лише особистості, родини а й країни!!! Такі історії вчитимуть 

                                                           
1 Тут і далі в якості прикладів наводяться найбільш показові на нашу думку коментарі; також такі, що 

отримали найбільшу підтримку (у цьому дописі – сотні «вподобань» учасників обговорення). У наве-

дених цитатах зберігається мова оригіналу. 

 



 

нащадків краще всяких підручників!». «Это тоже способ борьбы за нашу неза-

висимость. Всем бы нам собрать такое и тогда станет понятно, за что мы 

боремся. Ведь наша жизнь это не только настоящее это и прошлое, которое 

нужно знать и сохранять. Ведь главный месидж путина - стереть с лица зем-

ли наше самоосознание, которое есть память!». Публічний простір сімейної 

історії відбивається в усвідомленні її політичного наповнення, переживання і 

осмислення трагічних доль своїх предків протягом ХХ ст.. «[…]Я знаю від 

старших, що багато сімейних фотографій нищили, щоб не нашкодити родині і 

так, стиралась пам’ять поколінь. І ставали люди Іванами "непомнящими". « У 

нас так і трапилось. По лінії мами, окрім імен її батьків, не знаю нічого. Мені 

говорили:"Воно тобі не треба." А фото втрачені, бо була війна, евакуація і по-

вернення на згарище». «Как не истребляли террором и голодомором украинцев, 

не издевались и не уничтожали вольный дух Нации, не успели большевистко-

комуняцкие палачи из ЧК, НКВД, КГБ и ФСБ уничтожить в Украине нацио-

нальную самоидентичность, самосознание и украинскую государственность. И 

эти фотографии лучшее подтверждение тому, что существует неразрывная 

связь поколений украинцев […]». 

Помітно, що звернення до сімейної історії є важливою складовою усвідом-

лення власного українства через корені або навіть всупереч їм: «[…] Я родилась 

в Харькове и живу там же. По корням 100% "русская". Но [....] люблю и обо-

жаю УКРАИНУ! И чувствую себя украинкой!». Подібні проекти актуалізують 

символічний простір пам’яті та національної свідомості загалом. Показовими є 

висновки однієї із учасниць обговорення, яка розповідає власну історію про ба-

бусину вишиванку, що її отримала в дитинстві, але не носила, оскільки «на то 

время это был отстой, жлобство, как и все, что связано с украинской культу-

рой». Сьогодні, коли подарунок і символ став для неї актуальним – «только в 

прошлом году я с трепетом ее достала и надела...», з’являється усвідомлення 

зв’язку між поколіннями, сімейними реліквіями та ідентичністю: «[…]как пеле-

на с нас сходит, шкура слазит - как же нас в детстве и юности […] СЕБЯ 

ненавидеть натаскали....».  

Також досить показовою можна вважати реакцію користувачів на поши-

рення Facebook-стронінкою Національної юридичної бібліотеки НБУВ статті 

«Як віднайти своє коріння Де українцям шукати інформацію про забутих пред-

ків? 10 корисних посилань». Цей допис від 25 жовтня за добу отримав рекордне 

охоплення – понад 900 користувачів (середні показники – 70-100 користувачів). 

Отже, затребуваність і перспективність проектів, пов’язаних із фамільною 

історією, краєзнавчими розвідками може вважатися характерною рисою 

сьогоднішніх інформаційних потреб.  

Окремим сегментом дослідження проблеми пам’яті можна вважати 

функціонування так званих ностальгічних спільнот, для яких характерна рекон-

струкція побуту, інших рис життя в минулому, емоційна, експресивно-

оціночна, а не фактологічна складова його обговорення, що дозволяє виокрем-

лювати ностальгічні практики серед історичних. Актуальність досліджень но-

стальгії як спроби утопічного конструювання минулого, «туги за домом, якого 



 

більше немає або, можливо, ніколи не було», утопії, зверненої не в майбутнє, а 

в минуле, спроб перетворити історичний час в міфологічний простір [5] у віт-

чизняному і, ширше, пострадянському просторі підтверджується зростанням її 

проявів протягом останнього десятиліття, їх комерціалізацією та використан-

ням у ідеологічних побудовах, що є елементами політичної боротьби та інфор-

маційних впливів, у тому числі зовнішніх.  

Низка особливостей інтернет-дискурсу (усно-писемне мовлення, мульти-

медійність, інтерактивність, полілогічність, емоційність та емпатія) дозволяють 

говорити про ностальгічні практики у інтернет-просторі як про явище, що 

набуває якісно нових рис і є достатньо масовим, щоб бути предметом спеціаль-

ного дослідження. Організований структурований ностальгічний інтернет-

дискурс (ностальгія за радянським загалом) – тематичні форуми і блоги, 

спеціалізовані спільноти, є переважно російськимими, за участі учасників з 

України. Стихійні і спорадичні спільноти виникають навколо окремих 

публікацій і ностальгічних обговорень їх змісту у форумах. Для ностальгування 

за радянським «золотим віком» не характерні національні особливості: він пе-

реживається як спільне радянське минуле, в одному треді можуть поєднуватись 

згадування і обговорення Москви, Києва чи Ашхабаду часів «застою». Радянсь-

ке українське минуле, як правило, не є самостійним предметом обговорення, а 

розглядається у загальному контексті, що є цілком логічним, з огляду на те, що 

учасники обговорення, які ідентифікують себе як представників «покоління 

народжених у СРСР» найчастіше ігнорують національні особливості, що вихо-

дять за межі національної політики Союзу («в СРСР видавалось більше україн-

ських книг, ніж в незалежній Україні»).  

Тим часом носії української національної ідентичності байдужі, або нега-

тивно налаштовані щодо радянського минулого: окремі спроби його «експро-

пріації» – наголошування українськості артефактів періоду УРСР, спостеріга-

ються в інтернет-дискурсі лише в контексті українсько-російського протисто-

яння, інформаційного, в тому числі, останнього часу. Загалом же «радянсь-

кість» і «українськість» потрактовуються, швидше, як антагоністичні, в класич-

ній парадигмі українського дисидентського дискурсу. 

В якості винятку можна розглядати ностальгічні треди, пов’язані із но-

стальгією щодо конкретної місцевості і періоду: Львова польського періоду, 

повоєнної Одеси, Києва епохи «застою» і так далі. У цьому випадку ностальгу-

вання об’єднує учасників, фактично чи ментально пов’язаних із тим чи іншим 

містом, формуючи умовно національний сегмент радянського ностальгічного 

дискурсу – за мовою, проблематикою, статусом учасників. Назвемо його умов-

но (ситуативно) національним, як в силу необов’язковості цієї ознаки, так і з 

огляду на існування іншого, виразно національного пласту ностальгічного ін-

тернет-дискурсу українців, пов’язаного із періодом другої половнини ХХ ст. 

Сюди можна віднести романтизацію українських визвольних змагань, що в 

соціальних медіа досить часто розглядаються через фамільну історію; русти-

кальне ностальгування за «сільським дитинством» чи «канікулами у бабусі», 

що має місце на українських форумах соціальних медіа; спогади, пов’язані із 



 

традиціями, укоріненими в дорадянському періоді (як-от напівлегальні святку-

вання Різдва чи Великодня). 

Зрозуміло, що далеко не весь користувацький контент є якісним, оригіна-

льним, актуальним і суспільно корисним, швидше навпаки, проте інформаційні 

технології, демократизуючи процеси інфотворення, сприяють наповненню ін-

формаційного простору новою (в тому числі, новою за якісними характеристи-

ками) інформацією. Соціальні медіа набувають статусу альтернативних засобів 

масової комунікації і водночас виступають, за М. Кастельсом, у якості простору 

для розгортання суспільних практик [6], зокрема і комемораційних. Принципо-

во, що, порівняно із традиційним механізмом лобіювання ідеологічних проектів 

через проекти історичні, веб-формат є найбільш демократичним і масовим, пе-

ретворюючи в потенційного суб'єкта дискурсу пам’яті кожного, хто підключив-

ся до глобальної Мережі.  

Отже, розвиток інформаційних технологій в кінці XX - на початку XXI 

століття сприяв не лише змінам у національному та глобальному інформацій-

ному просторі – інтенсифікації виробництва нової інформації, створенню прин-

ципово нових способів її зберігання, пошуку і подання, але і виникненню ново-

го культурного, мовного, інформаційного середовища, нової соціокультурної 

реальності, що формується і стрімко розвивається з розширенням сфер впливу 

сучасних засобів комунікації. Активне впровадження новітніх технологій змі-

нює стандарти спілкування і обміну інформацією, сприяє залученню до ство-

рення контенту користувачів, розширюючи можливості співпраці і співтворчо-

сті, трансформуючи тим самим і комемораційні практики та дискурси пам’яті. 
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Under conditions of deepening integration processes global economy is in tran-

sition to a new technological level, which strengthens the role of innovation and sci-

entific achievements in shaping the competitiveness and sustainability of each na-

tional economy. The question is not only the creation, but also the implementation of 

scientific and technological activities in terms of payback and providence of appro-

priate level of security objective of national economies, and it is a priority of the state 

policy in the areas of innovation, investment, foreign economic cooperation and eco-

nomic security. Using the results of scientific and technological activities carried out 

in every sector of the national economy, hence their commercialization should be in-

vestigated considering phasing systematic, scientific and technological activities. 

Modern teaching and research centers are able to effectively contribute to the 

current implementation to the national education and research system problem - the 

convergence of science and higher education with the prospect of an adequate com-

bination of scientific and educational activities in the Ukrainian research universities. 

These innovative teaching and research centers must employ experts, relevant re-

search institutions and leading scientists and students working in universities. A 

promising area of integration of science and education are also some departmental 

reorganization of research institutions specializing in the implementation of applied 

research, and their adherence to the universities. 

To intensify the process of convergence of science and higher education a closer 

integration of research carried out in research institutions and universities is feasible, 

introduction of integrated research programs and large-scale research projects at all 

stages of involved representatives of scientific organizations and universities from 

different regions of Ukraine, and foreign specialists. 

Thus one of the key prerequisites for the successful creation of a unified educa-

tional and scientific complex is a significant expansion of university autonomy, aca-

demic research and the management plan, including in terms of disposal of funds 

within research and innovation, commercialization of research results. 

An important step in international cooperation in the field of science became the 

reports of the expert mission ECNR (European Council for Nuclear Research) on 

Ukraine's compliance with the criteria of associate member of ECNR, which took 



 

place at the meeting of ECNR, the 20 September 2012. Council adopted a positive 

decision - to start negotiations with the Ukrainian side for the official associate mem-

bership in the leading international scientific organizations for our state. 

The integration of Ukrainian science in the European educational space carried 

by different forms of scientific and technical cooperation (programs, agreements, or-

ders for scientific and technical products). 

According to the State Statistics Service of Ukraine, in 2015 the number of 

scholars who traveled from Ukraine to implement international cooperation has de-

creased compared to 2014 by 3.4% and amounted to 7077 people; including number 

of scholars who traveled from Ukraine to conduct research decreased by 9.2% and 

amounted to 3335 people. In order to participate in international seminars, confer-

ences, etc. was carried out about 7.6 thousand people. Travel abroad carried more 

than 2.3 thousand. Such measures in the Ukraine (14.7% more than in 2014) (Fig. 1) . 
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Fig. 1. The evolution of international cooperation [9] 

 

The efforts of scientists have been adequately evaluated by international funds, 

as evidenced by 1882 received grants, of which 1266 616 are personal and collective. 

In 2015 4300 scientists used such grants, almost 5% less than in 2014 (Fig. 2).  

State funding for domestic research programs and projects in the field of interna-

tional scientific and technological cooperation in 2015 has been done by the Ministry 

of Education and Science of Ukraine. 

In financing the programs and projects in the field of international scientific and 

scientific-technical cooperation appropriations largest share (50%) had the academic 

sector research institutions (Fig. 4) 
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Fig. 2. Dynamics of cooperation with international funds [9] 

 

The funding of programs and projects in the field of international scientific and 

technical cooperation from the state budget in 2015 amounted to 6.11 million USD. 

(Fig. 3).  

 
 

Fig. 3. Dynamics of funding international projects from the state budget [9] 

 

For all types of work costs the state budget for the implementation of programs 

and projects in the field of international scientific and scientific-technical cooperation 

aimed at applied research. In 2015 financed 67 projects. 

Joint projects carried out with 8 partners (Slovakia, France, Austria, India, Lith-

uania, Moldova, NATO and CRDF). According to the results of the research projects: 
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 Fig. 4. The structure of financing programs and projects in the field of international 

scientific and scientific-technical cooperation in the sectors of science in 2015, mln. 

UAH. (%) [9] 

 

• conducted research on the major problems of natural sciences, social sciences 

and humanities; 

• the latest technology and resource saving technologies in energy, industry and 

agriculture; New substances and materials; information and new production technol-

ogies (laser, robotic, plasma etc..); new technologies treat and prevent the most com-

mon diseases; 

• The problems of population policy, human development, civil society, envi-

ronmental conservation and sustainable development. 

According to the research, 80 units. scientific and technical products have been 

created, the largest share (87.5%) are the methods and theory (Fig. 5). 

The main criteria for assessing the quality and impact of research is the Publica-

tion and conference activity, international recognition. In 2015 the total number of 

publications on the results of programs and projects in the field of international scien-

tific and scientific-technical cooperation amounted to 96 units, Including 2 mono-

graphs, 3 books and 25 articles in scientific journals, including 2 printed in journals 

in international databases (Fig. 6). 
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Fig. 5. NTP Distribution on the results of programs and projects in the field of inter-

national scientific and technological cooperation established in 2015, by type, units. 
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Fig. 6. Distribution of publications by type, units. (%) [9] 

 

For Ukraine international cooperation in science and innovation sphere are im-

portant scientometric results of Ukrainian researchers based on the performance of 

representation works of local scientists in leading international databases of scientific 

information. Over the last few years Ukraine international basis SCOPUS takes place 

in the fourth ten, ensured a relatively high quantity and quality of scientific papers in 

several traditionally strong in Ukraine fronts, including, in particular, physics and as-

tronomy, materials science, molecular biology, genetics, chemistry. The relatively 

low place in the overall ranking does not automatically mean low quality of Ukraini-

an scientists, but they clearly show that the international scientific community is not 

informed about the work of Ukrainian scientists. 

To overcome this situation it is necessary to take measures for the development 

of scientific publishing infrastructure (with maximum use of technology electronic 

publishing), a deeper study of future scientists foreign languages, improving card re-

searchers from the organizational and economic aspects of research in the modern 

world, to encourage participation in international research projects and at major aca-

demic institutions and smaller research groups, encouraging entrepreneurship of 

young scientists. 

For a long time economists have pointed out that investment in research and de-

velopment are not optimal. This is because investing in research and development, 

companies are interested in getting return on their private investment rather than a 

steady increase in social benefits. This is because most of the benefits from their pri-

vate innovation efforts extended to their competitors (free copy innovation) and con-

sumers in the form of improved products and services at lower prices. Moreover, es-

pecially in highly fragmented markets, there is a constant duplication innovative ef-

forts are resulting in unnecessary consumption of resources. A more radical solution 

to these problems is to adapt centrally managed economy through central planning 

optimal level of investment in research and development [5]. 

Economic activities carried out to achieve economic and social benefits is a 

business, but in terms of innovation - is an innovative enterprise. In this area of com-

mercialization of intellectual property in Ukraine remains low, due to the underesti-



 

mation of the intellectual property in innovation as the main lever upgrade production 

technology, getting new products in quality and so on. This is due to the fact that de-

velopers are poorly understood dominant market needs of the consumer, they have no 

experience of technological entrepreneurship. 

The transformation of scientific and technological development in an innovative 

product suitable for the production and the market, with the probability of obtaining a 

high level of income from this implementation is the most difficult stage in the chain 

that connects science with the consumer [8]. 

The organizational basis of transformation of intellectual property in innovative 

product is the construction and implementation of innovative projects at the appropri-

ate stages of innovative design, shown in Fig. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Innovation activities by type of innovative design 

 

The use of intellectual property in economic activities carried out under the terms 

of its commercialization. In this process, necessarily, at least four participants: author 

design (invention, plant variety, utility model, etc.), strategic partner, manager and in-

vestor. 

In today's economic environment "commercialization" is defined as a process that 
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is associated with the practical application of scientific research and development to 

introduce to the market new or improved products, services or processes to obtain 

commercial effects. It usually begins where research has largely been completed and 

there is a product or service that have features and benefits that are valuable for com-

mercial customers. Commercialization ends when the product has been successfully 

launched into the market - in general, when reached break-even point, i.e. sales reve-

nue exceeding operating costs. This commercialization can take three main forms: the 

launch of a new business plan for the commercial use of technologies; for a license to 

use the technology existing business; exploitation of technology by providing services 

including technical consulting, analytical and expert services and research contracts 

[5]. 

In the most general form of commercialization is considered as a subordinate of 

the company, institution or organization intended to profit. 

Thus, we can conclude that the original meaning of the category of "commerciali-

zation" was seen as a process of penetration of business interests in new areas where 

this market relations did not exist, it is - the formation of markets in those areas of hu-

man activity that were previously unprofitable, and through innovation became effec-

tive (first began to make a profit) or created new markets and new areas of profit. Fig. 

8 subjects discussed commercialization of innovations. 

The process of commercialization of research requires compliance with the basic 

principles that we, summarizing the domestic and foreign experience, divided into two 

groups: general economic and special characters (Fig. 9). [1] 

The principle objective characteristics reflect the objective reality of the object of 

commercialization. 

The principle of innovation requires creativity in finding ways to accelerate socio-

economic development and evaluation of commercialization of research. 

The principle of comprehensiveness - set stages of development and implementa-

tion process of commercialization of research, covering a long period of time and se-

quence of their processing. 

The principle involves determining the priority importance of innovation in terms 

of their importance for regional development. 

The principle causes of competitiveness evaluation results of the implementation 

of innovation based competitiveness in the market. 

The principle of multiple sets and situational regulates the process of commercial-

ization of research results, generates the motives and incentives to achieve maximum 

effect. 

System principle is integrity of regional socio-economic system with simultane-

ous interconnection of all its subsystems. 

The principle of balance indicates complete consistency, the right balance be-

tween the results obtained by using modern management techniques. 

The principle of effectiveness allows alternatively evaluate the end result of 

commercialization of innovation. 

The principle of structure - to achieve commercialization activation process in a 

given direction to accelerate the development of certain sectors of administrative units. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Subjects of innovations commercialization 

 

The principle of protection indicates the need to protect the commercialization 

process of internal and external factors that can lead to economic losses. 

The principle reflects the ability of handling the process of commercialization 

obey at all stages of management influence. 

The principle of dynamic includes the need for the technology commercializa-

tion with changes of the environmental situation at the macro, meso and macro levels. 

The principle requires consideration of the totality of the commercialization pro-

cess as a whole, which requires a balanced management of all stages and in all the 

components. 

Harmonization principle requires bringing the commercialization process in the 

state of compliance, coordination and synchronization. 

The principle involves creating new socialized (improvement of existing) prod-

ucts and services for maximum customer satisfaction. 

The principle focus - forming a clear goal commercialization of scientific devel-

opments, the strict orientation to achieve it. 

Principle focuses on mandatory recoupment of all costs included in the process 

of commercialization. 

Factors affecting the success of the commercialization of scientific and technical 

developments are presented in Figure 10. 

 

Subjects of innovations commercialization 

Large companies, including multinationals interested in innovation to improve its opera-

tions or exit the market with a new product. They prefer perspective the most significant 

innovations, especially from the field of "new economy" 

Large and medium-sized companies that are oriented to the market of the country. 

They are primarily interested in innovation, brought to trial or series production, which is 

almost 100% guaranteed demand 

 

Venture capital companies and funds. They were particularly interested in the revolu-

tionary innovations, especially in the "new economy" 

Private investors are interested primarily return on investment in a very short time at a 

fairly stable market 

Specialised banks that are active in innovation in some countries 



 

 
Fig. 9. The system of principles that underpin the process of commercializing research 

 

Given the defining features of national scientific scope, trends and needs of so-

ciety and the state, the efforts of state agencies working in this area (with the active 

involvement of the scientific community and NGOs) should be directed to address in 

particular the following priorities: 

- create favorable institutional and economic conditions to accelerate the de-

velopment of innovations and modern high-tech industries, including within the im-

plementation of priority state programs and international partnerships; 

- reforming the system of financing and management of scientific, scientific 

and technical activities, including measures on strengthening of project-competitive 

principle of financing research and scientific and technological developments, in-

creased funding of research projects implemented in the framework of international 

cooperation, the promotion of private investment in research -innovation area; 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Factors affecting the success of the commercialization of research  

and development 

 

- enhance the degree of involvement of the scientific community, non-

governmental organizations to develop and implement solutions for the development 

of scientific and innovation sphere; 

- development of new organizational forms of research that enable organiza-

tions to realize the potential of research institutions and universities; 

- revitalization of research institutions, universities and relevant public authori-

ties to promote the awareness of the international scientific community on the results 

of Ukrainian scientists; 

- promote ideological and value the importance of science and its role in the 

development of society and the individual, ensuring a high quality of life. 

Conclusions. Economic development and prestige of the state depends on the 

ability to quickly and effectively respond to technological change by enhancing the 

development, implementation and dissemination of innovations. Innovative processes 

at all levels of the national economy increasingly complex due to the acceleration of 

scientific and technological progesterone and increased requirements for efficient use 

of limited resources. Of particular importance in these conditions become problems 

of formation of effective system of innovative processes for the most complete im-

plementation of existing scientific, technological and innovation potential of the na-

tional economy. 

International scientific cooperation is one of the most effective and efficient 

means of integrating Ukraine into the European educational space. Priority develop-
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ment of various forms of international cooperation is a promising way to preserve and 

build scientific capacity. 
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З початком останніх десяти років ХХ століття стартував новий рівень євро-

пейської інтеграції. Створення ЄС передбачало формування економічного, полі-

тичного і валютного союзу. Зокрема, політичний союз мав опікуватися проведен-

ням спільної зовнішньої політики та політики безпеки (скорочено СЗПБ) в межах 

ЄС. 

Розвитку інтеграції в галузі СЗПБ сприяли певні зовнішні фактори. По-

перше, із розпадом СРСР і соціалістичного блоку зменшилася вірогідність глоба-

льного збройного конфлікту між Заходом та Сходом, як наслідок, - ослабла зале-

жність західноєвропейських країн від США, які протягом тривалого часу виступа-

ли гарантом безпеки та миру в західному світі. Як зауважила українська дослідни-

ця М.О. Володіна, «ніякі геополітичні умови «холодної війни» не призвели до та-

кого пришвидшення європейської інтеграції, як те, що США завдяки своєму ліде-

рству стали де-факто і де-юре лідерами Заходу» [1]. 

По-друге, на початок 90-х рр. ХХ ст. Європейський Союз досяг значних успі-

хів в економічній інтеграції і питання політичної співпраці стали пріоритетними 

для західноєвропейських країн. Економічна міць інтеграційного об’єднання пот-

ребувала більшого політичного виміру для захисту своїх інтересів на міжнародній 

арені.  

По-третє, друга половина ХХ сторіччя ознаменувала процес розпаду країн і 

формування нових, що призвело до посилення територіальних претензій і зброй-

них конфліктів на європейському континенті, серед них криза на Балканах.  

Розвиток спільної зовнішньої політики та політики безпеки в 90-ті роки ХХ 

ст. – початку ХХІ ст., відбувався на основі офіційних договорів Європейського 

Союзу – Маастрихтський, Амстердамський і Ніццький.  



 

Напередодні Маастрихтського саміту переговори зі створення Європейського 

Союзу виявили розбіжності серед країн-учасниць ЄС. Якщо Франція, Італія і Ні-

меччина висловлювалися за поєднання ЄС та Західноєвропейського союзу і на-

дання останньому функцій центрального європейського інституту в галузі безпеки 

і оборони, то Великобританія та Нідерланди відстоювали атлантичну співпрацю і 

збереження ЗЄС як сполучної ланки між ЄС і НАТО [2].  

7 лютого 1992 р. в Нідерландах був підписаний Договір про Європейський 

Союз (ДЄС). Європейська Спільнота була трансформована у Європейський Союз. 

Було вирішено проводити більш інтенсивну співпрацю в різних галузях, поши-

рюючи поступово її на нові сфери. За Маастрихтською угодою спільна зовнішня 

політика та політика безпеки ЄС ставала «другою опорою», яка мала будуватися 

на концепції єдиної довготривалої оборонної політики, розвитку процесу роззбро-

єння, контролі над озброєнням в Європі, а також на узгодженні позицій відносно 

інших країн і ситуації в світі в цілому. 

V розділ ДЄС вперше чітко сформулював цілі СЗПБ:  

-  захист спільних цінностей держав-членів, основних інтересів, цілісно-

сті та незалежності Союзу;  

-  зміцнення безпеки Союзу і його членів усіма можливими засобами;  

-  збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки відповідно до 

принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй, Гельсінського Заключного Ак-

ту та цілей Паризької хартії;  

-  сприяння міжнародному співробітництву (ст. J.1 п.2) [3].  

Таким чином, зазначені цілі передбачали активну участь Європейського сою-

зу у міжнародних процесах.  

Маастрихтський договір запровадив два нових інструменти здійснення 

СЗПБ: спільна позиція та спільні дії. Відповідно до статті J.2 п.1 країни-члени ЄС 

повинні інформувати одне одного з будь-якого питання спільної зовнішньої полі-

тики і політики безпеки, яке представляє взаємний інтерес, з метою забезпечення 

максимальної ефективності шляхом узгоджених та єдиних дій. 

Детально сформулювавши принципи і методи вироблення спільної позиції, 

держави-члени ЄС зобов’язалися гарантувати відповідність їхньої національної 

політики спільній позиції. Згідно договору Рада ЄС розробляє спільні позиції і ви-

значає сферу застосування спільних дій, їх основні цілі і завдання, тривалість, за-

соби й умови реалізації (ст. J.3 пп.1, 2). Члени Євросоюзу мають дотримуватися 

спільних дій доки не спливе термін або не будуть досягнуті поставлені цілі. Таким 

чином, країни ЄС мають проводити свою національну політику за лінією, розроб-

леною на міждержавному рівні за їх участю. Складається враження, що мова йде 

скоріше про гарантії того, що під час спільної дії учасники не відступлять назад і 

не залишать своїх партнерів наодинці.  

На політику безпеки були також поширені положення про зобов’язання дер-

жав-членів щодо утримання від будь-яких дій, що суперечать інтересам Євросою-

зу (ст. J.1 п.4). У попередньому документі – Єдиному Європейському – акті це 

стосувалося лише зовнішньополітичної сфери. 



 

На думку творців ДЄС, досягнення основних цілей може бути забезпечено 

шляхом встановлення систематичного співробітництва між державами-членами та 

узгодження спільних позицій в даній сфері (ст. J.1 п.3). Такий обережний підхід 

авторів договору, на нашу думку, можна пояснити традиційними сумнівами біль-

шості західноєвропейських лідерів щодо необхідності прискорення розвитку інте-

грації в галузі зовнішньої політики і безпеки. Побоюючись поширення елементів 

наднаціональності на таки досить делікатну сферу, як зовнішня політика, лідери 

Євросоюзу прагнули зберегти міждержавний характер співробітництва і мінімізу-

вати свої обов’язки в практичному плані. Тому, щоб не створювати нової воєнної 

структури, Західноєвропейський Союз проголошувався невід’ємною частиною 

розвитку ЄС (ст. J.4 п.2). У Декларації про Західноєвропейський Союз на додаток 

договору, країни-члени ЗЄС дійшли згоди щодо необхідності розвитку Європей-

ської ідентичності в галузі безпеки й оборони. Зазначалося, що у перспективі ЗЄС 

буде розвиватися як оборонний компонент ЄС і як засіб зміцнення європейської 

опори в Атлантичному союзі [4]. Висловлений у договорі намір упродовж п’яти 

років переглянути оборонні домовленості, свідчив про те, що оборонна позиція 

ЄС дедалі набуватиме більш проєвропейського, ніж проатлантичного вигляду [5].  

У Договорі про Європейський союз були зазначені механізми керування спі-

льною зовнішньою політикою і політикою безпеки. Визначення принципів і зага-

льних напрямків СЗПБ закріплювалося за Європейською Радою, тим самим нада-

ючи їй визначну роль (ст. J.8 п.1). Рада ЄС приймає рішення, які необхідні для ви-

значення і здійснення СЗПБ на основі основних загальних положень, визначених 

Європейською Радою (ст. J.8 п.2) [6]. Окрім Європейської Ради і Ради ЄС, у роз-

робці рішень беруть участь Європейська комісія і Європейський парламент. Дого-

вір обумовив повноправну участь Комісії в роботі СЗПБ, хоча вона й немає винят-

кового права на подання пропозицій. Щодо залучення до СЗПБ Європарламенту, 

на думку російського дослідника Д.Дайнена, договір містить слабкіші зо-

бов’язання. З огляду на те, що СЗПБ належить до міжурядового стовпа, на який не 

поширюється юрисдикція Суду ЄС, не було жодних засобів примусити держави-

члени виконувати ті чи інші положення СЗПБ [7]. 

На міжнародній арені Європейський союз представляє головуюча держава-

член Союзу, яка несе відповідальність за виконання відповідних рішень. У межах 

цієї компетенції вона висловлює позицію Союзу в міжнародних організаціях і на 

міжнародних конференціях (ст. J.5 пп.1, 2). Головуюча держава-член діє за підт-

римки Генерального секретаря Ради, який виконує обов’язки Високого Представ-

ника у справах спільної зовнішньої політики і політики безпеки.  

Успіх СЗПБ певною мірою залежав від способу ухвалення спільної позиції та 

спільних дій. Процедура прийняття рішень як і раніше передбачала одностайність 

держав-членів. При прийнятті будь-яких рішень щодо реалізації спільних дій Єв-

ропейська Рада має діяти на основі кваліфікованої більшості (для прийняття актів 

Ради достатньо принаймні 54 голоси) (ст. J.3 п.2). Одні держави-члени виступали 

за процедуру голосування кваліфікованою більшістю; інші наполягали на тому, 

що нормою стосовно СЗПБ має бути одностайне ухвалення рішень. Для більшої 

ефективності ДЄС зберіг принцип «трійки» - консультації керівництва головуючої 



 

держави з попереднім та наступним керівництвом (ст. J.5 п.3). Договір зафіксував 

компроміс, передбачивши голосування більшістю з застосування спільних захо-

дів, які Рада попередньо мала ухвалити одностайно.  

В цілому Маастрихтські угоди стали певним імпульсом для подальшої інтег-

рації західноєвропейських країн, проте вони не були досконалими і мали значні 

недоліки. По-перше, цей Договір не зміг чітко сформулювати принципи і напрями 

СЗПБ Євросоюзу, а скоріше встановив механізми узгодження зовнішньополітич-

них курсів країн-учасниць. По-друге, не дивлячись на значну гнучкість положень 

ДЄС в галузі СЗПБ (різні темпи інтеграції для членів ЄС в військо-політичній 

сфері), він все ж таки певною мірою обмежив суверенітет країн-учасниць. Хоча у 

вирішенні питань СЗПБ зберігся пріоритет національної влади, яка мала право ве-

то, частина повноважень країн ЄС все ж таки передали на наднаціональний рівень, 

узявши на себе зобов’язання дотримуватися лінії, розробленої учасниками Євро-

союзу. 

По-третє, зберігся певний дисбаланс між різними напрямками СЗПБ. Якщо 

галузь безпеки отримала значний розвиток в ДЄС, то оборонні питання на даному 

етапі були винесені за межі СЗПБ. Підкреслювалося, що формування спільної 

оборони – справа майбутнього. Творці ДЄС розглядали політику безпеки в якості 

перехідного етапу до формування спільної оборонної політики (ст. J.4 п.1).  

По-четверте, цей Договір закріпив подвійне положення ЗЄС: з одного боку, 

він мав би розвиватися як оборонний компонент ЄС, з іншого, - ставав засобом 

зміцнення європейської опори в Північноатлантичному альянсі. Слід зазначити, 

що до підписання Амстердамського договору в 1997 р. ЄС не звертався до ЗЄС 

[8].  

По-п’яте, через наявність розбіжностей у складі учасників ЗЄС та ЄС, Декла-

рація про ЗЄС, прийнята в якості додатку до Маастрихтського договору, вислов-

лювала інтереси лише членів Західноєвропейського союзу, а не всіх членів ЄС, а 

отже і не потребувала обов’язкового підпису [9]. 

По-шосте, наявність нечітких формулювань та відсутність конкретних часо-

вих меж в Договорі спровокували часткову недієвість цього документу. При цьо-

му Договір про ЄС розвів європейських партнерів на два політичні полюси – «єв-

ропоцентристський» і «атлантичний». До перших належали адепти інтенсифікації 

західноєвропейської військово-політичної інтеграції, а до других – прихильники 

натоцентристської моделі європейської безпеки. 

ДЄС піддали критиці як супротивники, так і прихильники поглиблення євро-

інтеграції. Перш за все це Франція і Німеччина, які були розчаровані надмірною 

обережністю і недостатньою розвинутістю його положень. Провину за це вони 

покладали на країни, які не бажали сприяти більшому поширенню інтеграції, а 

саме на Великобританію, яка підтримувала особливі відносини з США [10]. Це 

призвело до поширення ідей про різний ступінь інтеграції окремих країн ЄС. 

Прагнення надати Європі на більш помітної ролі в світі. завершило роботу 

Європейської ради підписанням 16-17 червня 1997 р. в Нідерландах Амстердамсь-

кої угоди. Здебільшого мова в ній йшла про можливість повної інтеграції ЗЄС в 



 

ЄС, тобто в майбутньому Євросоюз мав стати організацією, яка володіє військово-

політичними функціями. 

Цілі спільної зовнішньої та безпекової політики, визначені Амстердамським 

договором, наступні: оберігати спільні цінності, інтереси, взаємозалежність та єд-

ність Союзу; зміцнювати безпеку Союзу всіма можливими засобами; зберігати 

мир і зміцнювати міжнародну безпеку відповідно до принципів, визначених у 

Статуті ООН, Гельсінському заключному акті та Паризькій хартії; розвивати між-

народну співпрацю; зміцнювати демократію та сприяти дотриманню принципів 

верховенства права, поваги до прав та основних свобод людини (ст. 11 ДЄС). За-

значені цілі свідчать про те, що спільна політика охоплює майже всі напрями зов-

нішньої та безпекової політики. 

Згідно з Амстердамським договором основою для спільних дій і позицій по-

винні стати напрями спільної стратегії, яку приймав Євросоюз. Під час вироблен-

ня спільної стратегії були визначені мета, тривалість і засоби, які мають бути в ро-

зпорядженні ЄС і держав-членів при проведенні спільних акцій (ст. 12 ДЄС).  

Новим елементом, впровадженим Амстердамським договором, є розроблення 

спільних стратегій, що їх ухвалює Європейська Рада й реалізує Союз у сферах, які 

мають важливе значення для Союзу в цілому. Стаття 13 Договору про ЄС чітко 

зазначає, що на основі загальних положень, визначених Європейською Радою, Ра-

да міністрів ухвалює рішення, необхідні для визначення і здійснення спільної зов-

нішньої політики і політики безпеки. На підставі спільних стратегій зручно знахо-

дити стратегічні відповіді на розв’язання міжнародних криз та підвищувати ефек-

тивність діяльності Союзу, оскільки в рамках спільних стратегій рішення можна 

ухвалювати більшістю голосів. Стає зрозумілим, що визначення спільних страте-

гій залежить від окреслення спільних інтересів більшості держав-членів.  

Значна увага в новому документі надавалася систематичній співпраці, яка пе-

редбачала інформування державами-членами один одного, а також проведення 

спільних консультацій у рамках Ради щодо питань СЗПБ, що становлять загаль-

ний інтерес з метою забезпечення якнайефективнішого спільного впливу держав-

учасниць Союзу (ст. 16 ДЄС) [11]. 

На відміну від попередніх договорів, цей документ чітко зазначав зо-

бов’язання країн-членів ЄС на активну і беззастережну підтримку в галузі СЗПБ. 

Держави-члени мають координувати свою діяльність у міжнародних організаціях і 

на міжнародних конференціях (ст. 19 ДЄС).  

Зміни торкнулися інституційної структури спільної зовнішньої політики і по-

літики безпеки. Згідно з Амстердамським договором була впроваджена нова поса-

да – Високий представник Євросоюзу з СЗПБ, який водночас був Генеральним се-

кретарем Ради ЄС. До його повноважень належало здійснення координації і за-

безпечення функціонування всієї системи СЗПБ, а також від імені Ради ЄС веден-

ня переговорів з країнами, що не належали до ЄС (ст. 26 ДЄС). Детальніше за-

вдання Високого представника Союзу з питань СЗПБ розроблені на Гельсінсько-

му самміті Європейської Ради (10-11 грудня 1999 р.) і полягають у наступному: 

допомагати Голові ЄС у координуванні роботи Ради ЄС з ціллю забезпечення уз-

годженості різноманітних аспектів зовнішньополітичної діяльності Союзу; сприя-



 

ти підготовці політичних рішень і формулювань для Ради з питань зовнішньої та 

безпекової політики з метою постійного зосередження на ключових питаннях, що 

потребують швидкого розв’язання або політичного контролю; докладати зусилля 

до реалізації рішень у сфері СЗПБ, тісно співпрацювати з Комісією, державами-

членами й іншими органами, що відповідають за ефективну імплементацію цих 

рішень [12]. 

Для підвищення ефективності СЗПБ було вирішено впровадити спеціальний 

Орган раннього сповіщення і політичного планування під керівництвом Високого 

представника зі СЗПБ, до функцій якого входило наступне: праця в якості ситуа-

ційного центру кризового реагування; розробка проектів політичних рішень для 

Ради ЄС; планування діяльності ЄС з метою попередження конфліктів [13].  

Новації торкнулись «Трійки Спільноти». Після Амстердамського договору 

вона складається з держави, що головує в ЄС, Високого представника з питань 

СЗПБ і представника Європейської Комісії (ст. 21 ДЄС). Крім того, до її складу 

можуть входити голова держави, що головуватиме наступною та/або призначений 

Радою спеціальний представник, який має мандат стосовно конкретних питань зо-

внішньої політики.  

У прийнятті рішень зі СЗПБ продовжував діяти принцип одноголосності, 

проте утримання у голосуванні окремих представників не має перешкоджати їх-

ньому прийняттю. Утримуючись від голосування, будь-який член Ради знімає з 

себе зобов’язання виконувати дане рішення, але визнає, що таке рішення є 

обов’язковим для Союзу, отже - не вживати жодних дій, які можуть перешкоджа-

ти або суперечити діяльності ЄС (ст. 23 п.1) [14]. Всі процедурні питання, рішення 

щодо спільної позиції, спільних дій, спільної стратегії відтепер приймаються ква-

ліфікованою більшістю. 

Як на маастрихтському, так і на амстердамському етапах членам ЄС не вда-

лося вирішити всі питання СЗПБ. Вкотре можна стверджувати про готовність 

держав-членів ЄС просуватися на шляху поглиблення інтеграції в галузі СЗПБ, 

однак не надто швидкими темпами. Договір про ЄС закликав Союз «обстоювати 

свою ідентичність» на міжнародній арені, тоді як Амстердамським договором бу-

ло визначено детальні механізми й ефективну процедуру ухвалення рішень у рам-

ках СЗПБ [15]. Реформовані процедури ухвалення рішень були складнішими за 

попередні, проте не обов’язково кращими, – узаконена відмова брати участь у го-

лосуванні та запровадження всіляких обмежень і застережень швидше зменшува-

ла, ніж посилювала ефективність СЗПБ. Однією з головних вад СЗПБ була відсут-

ність планування й аналізу, тому декларація у додатку до Амстердамського дого-

вору створювала в секретаріаті Ради підрозділ політичного планування та ранньо-

го сповіщення під керівництвом Високого представника ЄС з питань СЗПБ. 

Вкотре у підписаному договорі лідери країн-членів ЄС прагнули вирішити 

питання відносно ЗЄС. Дисбаланс між членством в ЄС і ЗЄС ставав особливо по-

мітним після розширення ЄС і прийняттям до його лав нових членів. До того ж не 

всі європейські члени НАТО були членами ЗЄС. Відповіддю ЗЄС на асиметрію 

стало об’єднання всіх країн-членів Євросоюзу під одним дахом, надання їм різних 

статусів учасників – асоційований член або спостерігач. У своєму прагненні злити 



 

ЗЄС і ЄС держави-члени домовились про можливість інтеграції ЗЄС в ЄС, якщо 

буде відповідне рішення Європейської Ради. 

Неспроможність держав-членів Союзу діяти у світовій політиці єдиним фро-

нтом, не дозволяла Євросоюзу повноцінно впливати на міжнародні справи. Різни-

ця у зовнішньополітичних курсах продовжувала поділяти європейських партнерів 

на табори. 

Наступним кроком в подальшому розвитку галузі безпеки і оборони стало 

підписання чергового договору в Ніцці в 1999 р. Ніццький договір в цілому був 

присвячений основному завданню ЄС – підготовці до вступу в нього великої гру-

пи країн Центральної та Східної Європи. Тому зміни здебільшого були пов’язані з 

інституційними реформами та механізмами прийняття рішень.  

Важливим аспектом цього документу стало положення про формування єди-

ної зовнішньої та оборонної політики Союзу без посередницької ролі ЗЄС. В до-

говорі було офіційно зафіксоване рішення створити до 2003 р. європейські сили 

швидкого реагування [16]. Дещо змінювалася роль Політичного комітету, відте-

пер його завданням було здійснення політичного і стратегічного керівництво дія-

ми з урегулювання криз.  

Суттєві зміни торкнулися поглибленого співробітництва. Ніццький договір 

практично анулював у окремих країн-членів Союзу можливість блокувати процес 

поглибленої співпраці в галузях підвладних ЄС (ст. 27а). Якщо попередній договір 

– Амстердамський – не визначав конкретних галузей, в яких можливе поглиблене 

співробітництво, то стаття 27b Ніццького договору зазначала наступне: поглибле-

не співробітництво не може відноситися до питань, які мають військове або обо-

ронне значення [17]. Таким чином деякі члени Союзу отримували право діяти від 

імені ЄС під час здійснення спільних дій, навіть якщо в цій акції не братимуть 

участі інші члени Союзу, достатньо було їхнього схвалення. У відповідності до 

договору на Європейську Раду і Європейську Комісію покладалася відповідаль-

ність за координацію дій і сумісність такого співробітництва з політикою ЄС.  

В Декларації відносно Європейської політики безпеки і оборони, яка додаєть-

ся до Ніццького договору, держави-члени зобов’язалися якнайскоріше запустити в 

дію механізми оборонної політики Євросоюзу. Крім того було чітко зазначено, що 

крайній термін для прийняття остаточного рішення має бути не пізніше 2001 р. 

Підписання Ніццького договору завершило ще один етап формування галузі 

СЗПБ в рамках ЄС. Разом із пом’якшенням внутрішніх протиріч Союзу, особлива 

увага стала надаватися одній зі складових СЗПБ – Європейській безпековій і обо-

ронній політиці. Договір Ніцци не прийняв остаточних рішень з питань оборони 

Союзу, проте встановив кінцеві дати для їхнього затвердження, надав більшої 

гнучкості процедурі прийняття рішень з питань поглибленого співробітництва.  

Отже, ці договори впровадили Європейський Союз, який був здатний здійс-

нювати спільну зовнішню політику і політику безпеки, спираючись на міцний 

юридичний фундамент та розвинену організаційну структуру. Європейська Спі-

льнота більш активно прагнула розвивати оборонний компонент, залучаючи до 

тісної співпраці ЗЄС.  
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Творчість американського художника Александра Колдера (Alexander Calder, 

1898 – 1976) посідає особливе місце в ділянці декоративної скульптури для архі-

тектурного середовища. Його авторський творчий винахід – “мобілі” і “стабілі” – 

здобули світову славу і сьогодні встановлені в архітектурному просторі багатьох 

великих міст.  

Значну роль у формуванні просторового мислення художника відіграло його 

юнацьке захоплення цирком. Воно знайшло відображення у ранніх творах – серіях 

іграшок: акробатів, клоунів, левів, зроблених з металевого дроту. Циркова тема 

дала Колдеру досвід роботи в просторі, породила сміливе оперування кольором і 

світлом, нескінченне розмаїття оригінальних, “хитромудрих” (як називали їх у 

свій час фахівці) рухів у просторі. Саме тут, у цирковій тематиці, формувалися ос-

новні принципи побудови майбутніх Колдерівських “мобілів” [1].  

Перші свої роботи Колдер виконував з металевого дроту. Вони були фронта-

льні, двовимірні. Однак згодом автор усвідомлює важливість фундаментальної 

відправної точки мистецтва скульптури і в його працях з’являється відчуття 

об’єму. Немало композицій художника експонуються у підвішеному стані і вільно 

обертаються в просторі. “Дротяні” контурні лінії в них використовуються, щоб 

окреслити порожнечі або простори, що немов би зайняли місце твердої маси, з 

якої складається фігура. Таким чином Колдер у своїй роботі втілює ідеї початку 

ХХ століття, зокрема, згаданого вище О.Архипенка, який твердив, що у компози-

ційному вирішенні пластичні форми мають таке ж значення, як і порожнечі між 

ними. 

Група оригінальних “мобілів” Колдера була вперше репрезентована в Парижі 

в галереї “Віттгон”, у 1932 році. У цих роботах майстер створював легку вібрацію 

між складовими елементами композиції [2, с. 37]. Композиційний лад перших 

“мобілів” демонстрував явний вплив живопису П. Мондріана. Колдер захоплюва-



 

вся ним такою мірою, що характеризував себе як художника, який приводить у 

рух малярські композиції Мондріана.  

Протягом раннього періоду творчості Колдер неодноразово звертається до 

“мобілів”, які мали штучні джерела руху – спеціальні мотори. Проте надалі він 

починає використовувати можливості композицій, що рухаються винятково за-

вдяки повітряним потокам. У середині ХХ століття “мобілі” Колдера викликали 

схвильований відгук Жан-Поля Сартра: “Ці коливання, паузи, це намацування, не-

зручності, несподівані рішення і скрізь дивне благородство лебедя ... Колдер не 

хоче нічого імітувати, так як і не хоче нічого іншого, крім як створювати гами і 

акорди невідомого руху... його мобілі водночас винаходи ліричні, комбінації тех-

нічні, майже математичні, і, водночас, – чуттєві символи природи, цієї великої за-

гадкової природи, котра розкидає свій пилок і раптово народжує політ тисячі ме-

теликів... Це маленьке місцеве свято, предмет, визначений рухом, який поза ним 

не існує, квітка, яке вже в’яне, зупиняючись, чиста гра руху, яка є чистою грою 

світла ... ” [2, с. 37]. 

Однією із перших великих праць Колдера, створених у синтезі з архітекту-

рою, був фонтан “Водний балет” (1954 р.) для центру Дженерал Моторс в Детрой-

ті, побудованого за проектом архітектора Ееро Саарінена (проект фонтану був ро-

зроблений художником ще у 1939 р. для Світової виставки, однак з технічних 

причин проект не був реалізований). Конструкція фонтану ґрунтується на компле-

ксі взаємодіючих між собою струменів води, що функціонують як мобільна струк-

тура. Вона стає закономірним розвитком авторської концепції “мобілів”.  

Ще один фонтан був зроблений Колдером для нової будівлі музею в Лос-

Анджелесі (1964 р.). Він складений з групи “мобілів”, встановлених на блоках 

простої трикутної форми. Довгі стержні підтримують великі пласкі лопасті дові-

льної криволінійної форми. Щоб досягти ефективного візуального сприйняття 

“мобілів” на фоні будівлі, художник навмисно підняв два центральні стержні вго-

ру, в повітря, наче жест вітання двох людських рук. По-суті, це й дало оригінальну 

назву всій структурі: “Здрастуйте, дівчатка!”. Струмені води, що б’ють по лопас-

тях, обертають їх, надаючи навколишньому простору якостей динамічності, ство-

рюючи атмосферу веселощів, радості.  

Надалі художник створює “мобілі” найрізноманітніших типів і форм: такі, які 

висять, такі, які стоять, такі, які встановлені на базах-основах, прикріплені до стін. 

Якщо велика частина проектованих раніше композицій за своїми розмірами ціл-

ком підходила для їх встановлення в кімнатах невеликого розміру, то тепер воче-

видь зростає інтерес митця до монументальних форм. Проходить своєрідна тран-

сформація мобіля з інтимного об’єкта, який вирізнявся легкістю і підкреслено лі-

нійним малюнком, у велику архітектурно-скульптурну структуру, яку рухає сила 

вітру. Потужні, але точно збалансовані металеві прути, з пласкими, органічної фо-

рми дисками на кінцях, визначають широкі поля дії на архітектурний простір [1].  

Монументальний підвісний “мобіль” зустрічає, однак, труднощі в знахо-

дженні відповідного простору для його установки. Навіть у дуже великих будин-

ках не часто знаходиться вільний простір, відповідний для зведення композиції 



 

великого масштабу. І все ж художнику вдається створити низку робіт, які стали 

невід’ємними елементами організації конкретного архітектурного середовища. 

У 1957 році гігантський “мобіль” був створений Колдером для будівлі аеро-

порту Кеннеді в Нью-Йорку. Ця величезна проста структура, з дуже великими ли-

стоподібними лопастями, зафарбованими червоним і чорним, з лише одним пома-

ранчевим акцентом, розташована в просторій залі, верхня частина якої розкрива-

ється безліччю вікон. Зал загалом не перевантажений архітектурними деталями, 

що створює сприятливе середовище для ажурного, надзвичайно елегантного вися-

чого “мобіля”. Завдяки своїй гострій динамічній формі він стає основною доміна-

нтою архітектурного простору. Постійний рух “мобіля” поєднується у безконеч-

них асоціативних комбінаціях з реальним рухом, який переповнює будівлю аеро-

порту. 

У 1964 році Колдер проектує ще один видатний твір – величезний “мобіль” 

для головного “барабану” музею Гугенгайма в Нью-Йорку. Вражає несподіване, 

тонко продумане вирішення просторової композиції – уся надзвичайно легка за 

пропорціями, граціозна конструкція зафарбована лише у білий колір. Таким чи-

ном, авторський задум розкривається тут на основі витонченої, ретельно збалан-

сованої гри світла і тіні. Навмисна ахроматичність сприяє гармонійній єдності де-

коративної пластики з навколишнім середовищем.  

Дещо раніше художник створює найбільшу свою роботу в синтезі з архітек-

турою. Оригінальна декоративна пластика за своїм призначенням є акустичною 

стелею великої аудиторії (“Aula magna”) університету в Іспанії, в місті Каракас 

(зведений за проектом венесуельського архітектора Карлоса Рауля Вільянуева). 

Вся стеля аудиторії розчленована гігантськими, яскраво забарвленими формами 

вільної конфігурації, які, здається, пливуть у повітрі, у вільному польоті, нагадую-

чи кольорові хмари. Поліхромна композиція значно візуально збільшує архітекту-

рний простір інтер’єру. Будучи основним елементом його образної характеристи-

ки, декоративна пластика водночас прекрасно функціонує як акустичне обладнан-

ня залу [3].  

Характерним прикладом “мобілів”, які стоять, дещо скромнішого масштабу, 

є композиція “Червоні пелюстки”, інтерпретована автором на реальних об’єктах у 

різних варіантах. Ця просторова форма навіює дивні асоціації з природою, нагадує 

в кожній деталі якусь екзотичну рослину або ж дивне дерево. Її основу творить 

тринога, складена з трьох трикутних листоподібних форм, які підтримують висо-

кий вигнутий “стовбур”. Основа, яка залишається стабільною, нерухомою, поши-

рюється далі безліччю тонких дротяних гілочок, що балансують у просторі легким 

“листям” і “квітами”.  

Важливе місце “Червоних пелюсток” у доробку художника визначає не лише 

їхній монументальний масштаб, але органічна цілість, своєрідний баланс, віднай-

дений автором між стабільними та мобільними формами. Група монументальнних 

стоячих “мобілів”, створена скульптором у 1960-і роки, поєднує мобільні одиниці, 

що обертаються в обмеженому, але виразному русі, зі стабільною пірамідальною 

базою, нейтральною за своєю пластичною формою. Сюди належить насамперед 



 

один з найвідоміших творів – декоративна композиція “Спіраль”, створена Колде-

ром для будівлі ЮНЕСКО в Парижі (1965 р.). 

У 1960-і роки зростає інтерес Колдера до монументальної стабільної форми. 

Принциповим поштовхом у розвитку великомасштабних “стабілів” послужила 

можливість спроектувати і реалізувати великий твір для виставки екстер’єрної 

скульптури, яка відбувалася в 1962 році в місті Сполето, в Італії. Металева, забар-

влена у сріблясто-сірий колір, композиція “Теоделапіо” має 60 футів у висоту і, 

таким чином, під її арочними прорізами може проїхати автомобіль. У просторо-

ворму рішенні вдало перехрещуються дугоподібні пластичні рухи, акцентовані 

подекуди дископодібними завершеннями. Ефективному застосуванню світлотіні 

сприяє ребристість конструкцій, навмисне підкреслення окремих її елементів. Твір 

розрахований на огляд довкола, під час якого розкриваються його безконечні пла-

стичні варіації, витончена гармонія ліній. 

Композиція “Теоделапіо” мала важливе значення у подальшому розвитку те-

ми декоративної скульптури, створюваної для населеного архітектурного просто-

ру. Один з перших стабілів Колдера, названий “Чорна вдова”, поєднує характерні 

риси фантастичного, велетенського павука з формами навколишнього середови-

ща. Серед перших реалізованих проектів варто назвати встановлений у 1965 році 

перед театром Вівіан Бомонт в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку монументальний 

“стабіль” “Gui-chet”. Вишуканою простотою та активною взаємодією з навколиш-

нім простором вирізняється пластика “Орла”, створена для адміністративного 

центру в Сієтлі в 1971 році Яскраві образні характеристики несуть “стабілі” “Чер-

воні олені” (1973 р.) та “Червоний кінь” (1974 р.). Непересічний талант скульптора 

повною мірою втілився в одній з останніх праць митця – велетенській декоратив-

ній пластиці “Фламінго”, встановленій у 1974 році в Чікаго, на Fedеral Center 

Plaza. Як завжди, його композиція позбавлена конкретики, однак характер, граціо-

зні обриси птаха відчутні тут в усьому. Дугоподібні пластичні ходи, зведені у про-

стір тонкі арки, забарвлені у яскравий червоний колір, розгортаються у неймовір-

ній пластичній потужності та красі, звучать в архітектурному середовищі як спов-

нений емоцій музичний акорд [4]. Можемо стверджувати, що декоративна плас-

тика “Фламінго” стала своєрідним вершинним свідченням майстерності Колдера.  

У 1976 році Колдер створює в характерних для нього формах композицію для 

сучасного району Парижа – “La Defence”. Вона виконана з листового металу і, як 

багато подібних праць художника, зафарбована в яскравий червоний колір. У ній 

відчувається внутрішня напруга, прихована динаміка. Автор вдало протиставляє 

дві рівнозначні складові скульптури, які доповнюють одна одну, – ажурну, на пе-

ретині величезних дугоподібних арок, і статично-масивну, на основі великого ли-

ста складної конфігурації, встановленого вертикально. Декоративна пластика ви-

різняється виразною архітектонікою та прекрасно співпрацює з навколишніми бу-

дівлями. Водночас вона творить активний образний акцент, нагадуючи постать 

велетенського динозавра чи казкової істоти. Твір Колдера доповнює низку скуль-

птур відомих у світі художників, які створили свої праці спеціально для архітек-

турного середовища “La Defence” [5].  



 

Як бачимо, незважаючи на виразний пріоритет декоративної форми, “мобілі” 

та “стабілі” Колдера рідко можуть розглядатися як чисто абстрактні, безпредметні 

композиції. Відчуття реального мотиву, певного прототипу виникає практично в 

усіх роботах художника. Суттєва риса Колдерівскої уяви – його здатність побачи-

ти в звичайному природному елементі (камені, стовбурі, гілці дерева) образ якоїсь 

фантастичної або ж казкової, легендарної істоти. Його девіз – “незвичайне в зви-

чайному”. За словами самого художника, пластичні мотиви для своїх праць він 

часто знаходив на вулицях міста, в його закутках, на сміттєзвалищах і водночас у 

металевих та скляних конструкціях висотних будинків, які вирізнялися на тлі не-

ба. Усе побачене він немов би сплавляє творчою думкою у єдине ціле, приводить 

до певного порядку, логічного пластичного укладу [2, с.38].  

У його творчому процесі завжди присутня добродушна усмішка, певний еле-

мент гри, дитячої забави. Він намагається творити не тільки прямі пластичні 

зв’язки з оточенням, через застосування певного матеріалу і певної структури по-

будови творів, а й зв’язки асоціативні, які прочитуються в самих назвах компози-

цій. Подібна двозначність істотно збільшує діапазон образного звучання творів. У 

ньому перехрещуються або йдуть паралельно два напрями: виражені в органічних 

формах фантазії на тему природи і конструювання механістичних форм для су-

часного середовища, що відображають внутрішню суть цього середовища і тому 

досконало вписуються в нього. 

Усі монументальні “стабілі” Колдера монтуються з листового заліза, яке, за 

задумом автора, здатне набувати найрізноманітнішої форми. Його “мобілі” поєд-

нують листовий метал у вигляді вітрилоподібних форм і дисків з конструкціями з 

металевих стержнів і дроту. Здається, художник не робить ніяких видимих зусиль, 

не змушує матеріал набирати певних форм у фігурних композиціях. Він немов би 

підкоряється його природі, не маскує, а навмисно виявляє природу металевих кон-

струкцій. Саме тому його твори такі близькі сучасній архітектурі та створюваному 

нею середовищу. 
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Українське журналістикознавство на своєму найбільш тривалому, радян-

ському, етапі розвитку, як і більшість інших наукових галузей, мало лише яск-

раво виражений регіональний характер. Незважаючи на те, що українські дос-

лідники працювали в єдиному загальносоюзному науковому просторі, та й ви-

мушені були при вивченні головної для усього радянського журналістикознавс-

тва теми – історії партійної преси – дотримуватися основних норм і догм тота-

літарної системи, все ж їхні творчі ідеї і наукові праці дуже рідко пробивалися 

на всесоюзну арену. 

Чи не єдиним був випадок певного визнання московськими авторитетами 

української журналістської школи, коли львівський дослідник В. Здоровега та 

київські науковці Д. Прилюк і Ю. Лазебник виявилися одними з перших серед 

розробників новітньої на той час теорії публіцистики і їхня участь у довготри-

валій всесоюзній науковій дискусії з цього предмету (1968–1979 рр.) була чи не 

найбільш активною і конструктивною.  

Прерогативу у загальносоюзному науковому просторі, звісно, мали росій-

ські науковці. Українським дослідникам, як і ученим інших республік, було 

відведено вторинну роль. І про вихід на європейську чи світову арену їм годі 

було й думати.  

Химерне марксистсько-ленінське трактування суспільного життя як мето-

дологічна основа усіх радянських наук, тотальна партійно-державна цензура 

позбавляли вчених можливості навіть елементарно ознайомлюватися з досві-

дом передових країн Європи і світу, суспільні науки яких розвивалися більш 

динамічно, в руслі вимог часу.  

Навіть ґрунтовні дослідження з історії і теорії української преси, здійснені 

діаспорними вченими О. Бочковським і С. Сірополком, А. Животком, Ю. Тер-



 

нопільським, М. Шлемкевичем, І. Кедрин- Рудницьким, дійшли до України ли-

ше після проголошення її державної незалежності.  

З появою на початку 90-х років ХХ ст. непідцензурних з боку держави і 

політичних партій умов для наукової діяльності, за словами дослідника історії 

української преси С. Костя, відкрився великий інтелектуальний потенціал укра-

їнських журналістикознавців. Вони у працях з історії і теорії української преси 

відійшли від методологічних та ідеологічних схем, що були притаманні попе-

редній тоталітарній системі, і стали на шлях національно-демократичного 

спрямування. Як пише С. Кость: «Загалом – то цікава проблема в історії суспі-

льних і гуманітарних наук – продовження наукової діяльності у якісно інших 

політичних умовах, за умови інших ідеологічних вартостей, іншого морального 

клімату. І це проблема не лише морально-психологічного, політичного, але й 

наукового характеру, адже йдеться про принципово інші методологічні й ідей-

но-концептуальні засади дослідження, про інший погляд на історичний процес, 

на буття» [1, с. 6]. 

За переосмислення цінностей в історії і теорії української преси взялися у 

цей період як корифеї вітчизняного журналістикознавства: В. Здоровега, А. 

Москаленко, М. Нечиталюк, так і науковці нового покоління: В. Шкляр, В. Рі-

зун, В. Іванов, О. Мелещенко, В. Лизанчук, Й. Лось, І. Крупський, С. Кость та 

ін. 

У багатьох працях цих авторів – газетних і журнальних статтях, виступах 

на наукових конференціях, у монографіях і підручниках – відкривалися нові 

сторінки української преси, зокрема Східної Галичини (ХІХ – першої половини 

ХХ ст.), преси УНР (1917–1920 рр.), ЗУНР (1918–1923 рр.), таборових та діас-

порних видань, порушувалася проблема концептуального переосмислення ми-

нулого української журналістики, її теоретичних і практичних досягнень, упу-

щень та викривлень, обговорювалися шляхи подальшого розвитку українських 

ЗМІ в умовах становлення державної незалежності, ускладненого різними про-

блемами економічного, соціального, політичного характеру [2, с. 210]. 

В окремих роботах порушувалася і нова проблема: запозичення передового 

зарубіжного досвіду, інтеграції української журналістської освіти та науки в 

європейський і світовий простір.  

Як висловився професор А. Москаленко, «…доводиться наздоганяти чер-

гову масову комунікацію, завойовувати її досвід. Без розуміння нових інформа-

ційних потоків і вивчення напрацювань європейських колег неможлива нова 

якість національних ЗМІ, а разом з тим втрачаються можливості активного 

впливу на формування європейського і світового інформаційного простору» [3, 

с. 3]. 

Сам А. Москаленко, як директор Інституту журналістики Київського наці-

онального університету імені Тараса Шевченка, зробив перші кроки у встанов-

ленні творчих стосунків із зарубіжними партнерами, зокрема в середині 90-х 

років організував обмін делегаціями викладачів із Європейською академією Бе-

рліна, ініціював проведення науково-практичних конференцій та випуск спіль-

них навчальних посібників.  



 

Його наступник на посаді директора Інституту журналістики професор В. 

Різун продовжив і розвинув напрями міжнародної діяльності інституту з метою 

його інтеграції у європейський і світовий освітній та науковий простір. 

Наприкінці 90-х – на початку 2000-х років в Інституті, як і загалом у сис-

темі підготовки журналістських кадрів в Україні, було модернізовано навчальні 

плани і збільшено відсоток професійних дисциплін, проведено реструктуриза-

цію навчального процесу і наукової діяльності в напрямі їх відповідності су-

часним вимогам практики і наближенню до світових моделей підготовки жур-

налістських кадрів. Було детально вивчено діяльність журналістських шкіл 

США, Німеччини, Бельгії, Польщі, Швеції, Португалії, Франції, Білорусії, Росії 

[4, с. 4]. 

Оскільки за кордоном журналістика розглядається не в парадигмі філоло-

гії, а як складова частина системи масової комунікації (що, зокрема, дає можли-

вість журналісту засобами своєї інформаційної діяльності здійснювати певний 

вплив на процеси суспільного життя), то, враховуючи прогресивний зарубіж-

ний досвід, в українських університетах було проведено відповідну переорієн-

тацію у системі підготовки журналістських кадрів та організації наукових дос-

ліджень і розпочато формування наукової школи масової комунікації. 

У 2000 році Київський університет затвердив наукову школу із журналіс-

тикознавства та теорії масової комунікації під керівництвом професора В. Різу-

на, який започаткував в Інституті журналістики викладання курсу з теорії масо-

вої комунікації. Цю дисципліну було включено до навчальних планів підготов-

ки журналістів, видавців та редакторів, а згодом і рекламістів та фахівців зі 

зв’язків із громадськістю. Через Наукову методичну комісію із журналістики 

при Міністерстві освіти і науки України навчальні плани активно поширюють-

ся по університетах країни і теорію масової комунікації починають викладати 

майже в усіх навчальних закладах, які готують журналістів.  

Завданнями наукової школи було визначено: планування наукових дослі-

джень, видання монографій, збірників, які б репрезентували наукову школу; 

створення єдиної науково-термінологічної системи та стандартів її функціону-

вання; розробка питань історії української науки про журналістику.  

У зв’язку з переходом журналістикознавства до іншої галузі –соціально-

комунікаційної – саме осучаснення його методологічної системи стало одним із 

найбільш насущних завдань. Відпрацьовуючи її, науковці зауважили, що тепер 

значно підвищуються вимоги до застосування дослідницьких методів: більш 

актуальним стає експеримент, використання кількісних методів аналізу, збага-

чення методології за рахунок суміжних наукових галузей. 

До вироблення основ нової дисципліни, підготовки монографій, написання 

відповідних підручників, навчальних посібників приступили науковці з різних 

університетських міст України: В. Іванов, С. Квіт, О. Мелещенко, Г. Почепцов, 

В. Різун (м. Київ), М. Житарюк, О. Кузнецова, О. Сербенська, Б. Потятиник (м. 

Львів), В. Буряк, В. Демченко (м. Дніпропетровськ), І. Михайлин (м. Харків), З. 

Партико (м. Запоріжжя) та ін.  



 

У 2006 р. Постановою Кабінету Міністрів України галузь суспільного спі-

лкування, у тому числі й масового, було офіційно визнано окремим науковим 

напрямом, який отримав шифр 27 «соціальні комунікації».  

Згідно з новими вимогами у навчальному процесі було збільшено години 

суто практичної підготовки журналістів, створено сприятливіші умови для ста-

новлення науковців-журналістикознавців, розроблено нові навчальні плани в 

магістратурі з журналістики, проводяться відкриті лекції для магістрів, які та-

кож активно залучаються до участі в міжнародних науково-практичних конфе-

ренціях. 

Під час виконання науково-дослідної роботи «Дослідження у галузі укра-

їнського журналістикознавства: методологія, термінологія і стандарти» (2006–

2010 рр.) в Інституті журналістики проведено дослідження поняттєво-

термінологічної системи української науки про журналістику, визначено підхо-

ди до стандартизації наукової діяльності в руслі європейських стандартів, зроб-

лено суттєвий внесок у подолання проблеми відсутності наукових робіт про ук-

раїнську журналістику в європейському контексті, виконано дослідження ін-

ших важливих напрямів [4, с. 5]. 

Подібна робота проходить на всіх факультетах журналістики, які працю-

ють у багатьох українських університетах. 

Нині роботу журналістикознавців стимулює ділове партнерство з європей-

ськими колегами. Так викладачі (і студенти) Інституту журналістики КНУ імені 

Тараса Шевченка встановили тісні зв’язки з шведським медіаінститутом FOJO, 

Університетом імені Адама Міцкевича у Познані (Польща) та Вищою школою 

Humanitas в м. Сосновець (Польща). Факультет журналістики, реклами і видав-

ничої справи Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова має 

творчі контакти з німецьким університетом у м. Пассау. Викладачі факультету 

систем і засобів масової комунікації Дніпропетровського національного універ-

ситету імені О. Гончара співпрацюють із колегами з університету м. Удіне (Іта-

лія). 

Семінари, тренінги з викладачами та практикуючими журналістами за уча-

стю високоавторитетних зарубіжних учених та працівників популярних мас-

медіа регулярно проводить створена з приватної ініціативи Академія українсь-

кої преси (АУП). Важливою є також її видавнича діяльність, зокрема здійснен-

ня перекладів і видання книг, авторами яких є зарубіжні дослідники масової 

комунікації. 

Упродовж останніх років є помітною тенденція до активізації міжнародної 

співпраці українських навчальних закладів та інших центрів підготовки журна-

лістів, до підвищення їх рейтингу на міжнародному рівні. 

Означені нами організаційні заходи з вивчення і запозичення зарубіжного 

досвіду підготовки журналістських кадрів, форм і методів діяльності європей-

ських і світових демократичних мас-медіа, їх ролі в суспільному житті, адапта-

ції цього досвіду до українських реалій, його аналітичного осмислення у науко-

вій та навчальній літературі є нині однією з найнеобхідніших умов осучаснення 



 

українського журналістикознавства, визначення його головних аспектів розвит-

ку.  

При цьому науковці неодмінно враховують, що вкрай важливою є необ-

хідність уникнення простого, механічного копіювання зарубіжного досвіду, 

оскільки Україна має свої особливості: історичні, ментальні, соціальні тощо. 

Тож саме з їх урахуванням нині і вибудовується українська наука про журналі-

стику та соціальні комунікації, що переорієнтовується на систему цінностей, 

притаманну демократичним західним моделям.  

У період української державної незалежності, особливо впродовж остан-

нього десятиліття, вітчизняне журналістикознавство стрімко розвивалося і в 

інших напрямах, серед них: розвідки історичного характеру, вивчення типології 

та специфіки ЗМК, визначення форм і жанрів журналістської творчості, різні 

аспекти освоєння багатств мови у ЗМІ, аналіз тенденцій розвитку телебачення, 

радіомовлення, інтернет-видань тощо. 

Вивчаються й такі аспекти сучасної журналістики, як свобода слова, взає-

модія ЗМІ із владою і суспільством, процеси комерціалізації друкованих і елек-

тронних мас-медіа, проблеми підготовки журналіста, його правова та соціальна 

відповідальність, безпека його професійної діяльності, медіакритика, медіаосві-

та та медіавиховання. 

Відбулася широка наукова дискусія щодо періодизації історико- журналі-

стського процесу, у якій взяли участь представники різних журналістських 

шкіл, розпочалося системне дослідження цілих періодів української преси, зок-

рема її розвитку в регіонах та в діаспорі, підготовлено на цій основі фундамен-

тальні багатотомні видання, монографії, посібники. 

Найважливішою тенденцією усього процесу накопичення знань у галузі 

українського журналістикознавства і науки про комунікацію є те, що зростання 

відбувається не у вигляді механічного нагромадження цих знань, а як їх погли-

блення і розгалуження, тобто утворення нових наукових напрямів і спеціально-

стей. 
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У сучасному суспільстві, що швидко змінюється, роль культури стає визна-

чальною для розвитку України та створення її позитивного іміджу в оточенні ін-

ших держав. У сучасних міжнародних відносинах останнім часом все більш ваго-

му роль відіграють питання міжкультурного співробітництва. Це визнано на різ-

них рівнях: міжнародному, регіональному, національному. Культурні зв’язки сьо-

годні розглядаються як самостійний і важливий інструмент зовнішньополітичної 

діяльності, яка, в свою чергу, відчутно трансформується, набуваючи досить яскра-

вих, незвичних та цікавих форм та охоплює найширшу аудиторію[1].  

Дослідження мистецьких технологій у сучасних процесах в мистецтві є чи не 

найскладнішою і водночас чи не найцікавішою проблемою, але складнощі в сис-

тематизації всіх процесів, які відбуваються в сучасній театральній та концертній 

діяльності, не знімають необхідності виявлення чинників цього процесу. Транс-

формації мистецьких технологій, які з'явились в театральній та концертній діяль-

ності безумовно потребують подальшого наукового осмислення. Художній образ 

створений за допомогою мистецьких технологій, наділений своєю логікою, він ро-

звивається за своїми внутрішніми законами. Театрально-концертна діяльність 

впливає на соціокультурні запити часу і в свою чергу піддається впливу сучасної 

постмодерністської концепції культурного буття.  

Світ звукових носіїв інформації багатоманітний. До 1980-х років музичні за-

писи випускались переважно на грамофонних платівках, що відтворювались за 

допомогою грамофонів та електропрогравачів. В 1990-х роках аналогові носії ви-

тісняються цифровими, музична продукція випускається головним чином на оп-

тичних дисках. З'явилася можливість зберігати звук у файлах різних форматів на 

персональних комп'ютерах та інших цифрових пристроях, передавати через мере-

жу Інтернет. Сучасні технології дозволяють не тільки відтворювати записаний 

звуковий сигнал, але й у довільний спосіб обробляти його або навіть синтезувати 



 

– такі технології знайшли широке використання у музичному мистецтві. Поява 

звукозапису мала надзвичайно велике значення для розвитку музичного мистецт-

ва. За висловленням музикознавця Є.Назайкінського, звукозапис відкрив нову фо-

рму побутування музики – віртуальну, що характеризується відсутністю кореляції 

між слуховими враженнями та джерелом звуку, а також появою принципово ново-

го типу слухача – слухача, що не концентрує своєї уваги на сприйнятті музики. 

Відносно походження музичного мистецтва в XVIIII-XX століттях були висунені 

різні гіпотези, згідно з якими витоками мистецтва були інтонації збудженого мов-

лення (Г.Спенсер), спів птахів та тварин (Ч.Дарвін), ритми роботи первісних лю-

дей (К.Бюхер), їх звукові сигнали (К.Штумпф), магічні заклинання (Ж.Комбар'є). 

[2]. 

 Проведений науковий аналіз історичних джерел, дозволяє визначити, що в 

сучасній науці музика розвивалася і поступово виділилася із первісного синкрети-

чного прамистецтва, що містило в собі зародки танцю, поезії та інших видів мис-

тецтва. Виділення музики в самостійний вид мистецтва відбувалося в період роз-

кладу первісного строю. В цю епоху міфи різних народів фіксують уяву про музи-

ку як могутню силу, що здатна керувати природою, приборкувати тварин та зці-

лювати людей. Музична культура рабовласницьких та ранньофеодальних країн 

стародавнього світу характеризується діяльністю професійних музикантів, що 

служили в храмах, при дворах знаті, брали участь в масових обрядах. Вперше ок-

рім практичної та духовної функції в музиці починають відособлюватися естетич-

ні функції – наприклад, в Стародавній Греції проводились змагання музикантів, 

що виконували пісне співи та інструментальні п'єси. Розвиваються різні пісенні і 

танцювальні жанри, в багатьох із них музика, поезія і танець зберігають первісну 

єдність. Виникають перші системи нотної фіксації (клинописна, буквена), хоча 

переважаючою формою залишається усна. Виникають перші музично-естетичні 

вчення (напр. в Китаї – Конфуція, В Греції – Піфагора, Платона, Аристотеля, в 

Римі – Лукреція). Музика розглядається на практиці і в теорії як вид діяльності, 

близький науці, ремеслу, релігії, як засіб впливу на природу (магія) та людину 

(виховання моральних якостей), в зв'язку з чим встановлювалась сувора суспільна 

або державна регламентація використання музики різних видів (в тому числі ок-

ремих ладів) [4]. 

 Музичне мистецтво є дуже багатоманітним у своїх формах, що робить його 

класифікацію предметом мистецтвознавчих робіт. Існують різні способи класифі-

кації музичного мистецтва. Типи музичного мистецтва: музика фольклорного ти-

пу, що включає спектр явищ від архаїчного фольклору до його адаптації на про-

фесійний лад; музика розважального типу, що охоплює музичне мистецтво від се-

редньовічних скоморохів та менестрелів до сучасної естради; мистецтво каноніч-

ної імпровізації, що охоплює літургійні співи. Музичний жанр характеризує кла-

сифікацію музичної творчості за родами і видами, з огляду на їх походження, умо-

ви виконання, сприймання та інші ознаки. При цьому дослідники розрізняють пе-

рвинні жанри, що походять від синкретичної форми музикування в давнину, та 

вторинні, що зародилися в епоху естетичної форми музикування. Термін музич-

ний стиль характеризує сукупність засобів та прийомів художньої виразності, що 



 

історично склалась і відображає естетичні погляди різних суспільних груп певної 

епохи або творчого напрямку. В залежності від ґенези музичного стилю, розріз-

няють історичний, національний та авторський стилі. Хоча об'єктивною переду-

мовою для розрізнення як музичних жанрів, так і музичних стилів є комплекс суто 

музичних характеристик, при визначенні стилю звертають увагу на індивідуальні 

риси, притаманні тим чи іншим композиторам (або групі композиторів, особис-

тість яких формувалася в подібних соціокультурних умовах), а при визначенні 

жанру – на умови їх побутування, виконання, а також змістовну або конструктив-

ну спрямованість певного музичного твору. Найменш розроблена музикознавцями 

класифікація сучасної популярної музики, де поняття жанру і стилю нерідко вжи-

ваються як тотожні, що дає підстави говорити про плутанину термінів. Для їх роз-

різнення вживаються загальні терміни – музичні напрямки і течії. Музика може 

бути описана процесом, що визначає послідовність музичних звуків, наприклад 

алгоритмом для комп'ютерних програм [6]. Якщо подібний процес включає випа-

дкові елементи, музика називається алеаторичною, алеаторика широко використо-

вували такі композиторами як Джон Кейдж, Мортон Фелдман, частково – Вітольд 

Лютославський. Процес виконання є фізичною реалізацією музики. Зазвичай му-

зичний твір виконується відповідно до записаної його автором структури і інстру-

ментування. Проте, навіть якщо музика нотована детально, виконавець має безліч 

варіантів її прочитання. Такий вибір прочитання виконавцем називають інтерпре-

тацією, термін інтерпретація застосовується і в тих випадках, коли автор виконує 

свою музику самостійно. Різні виконавські інтерпретації можуть відрізнятися до-

сить значно. В одних випадках виконавець прагне бути максимально відповідним 

стилю епохи, в якій було написано даний твір, таке виконання називається «автен-

тичним», або «історично інформованим». В інших випадках виконавець може 

внести більше власної творчої індивідуальності. Досліджуючи деякі музичні на-

прямки, такі як джаз або блюз, можна зазначити, що виконавець має більшу сво-

боду інтерпретації, залучаючи імпровізацію на задану мелодичну, гармонічну або 

ритмічну основу. Джаз, як важливе явище сучасного мистецтва, як унікальна фо-

рма творчого спілкування, як музика, що сповнена високоінтелектуальними та гу-

маністичними ідеями, є суттєвим фактором сучасного музичного життя в Україні. 

Враховуючи вагомість джазового мистецтва в культурологічних процесах в ціло-

му світі, та його значення та вплив на сучасне українське суспільство, особливо на 

його інтелектуальну еліту, актуальним постає питання підтримки джазового мис-

тецтва на найвищому державному рівні. Доцільно зробити наголос, що на сьогод-

ні в Україні наявна досить велика кількість професійних джазових колективів та 

солістів. Проводиться ряд впливових міжнародних та національних джазових фес-

тивалів та конкурсів, в тому числі такі відомі як «Єдність», «Зимові джазові зу-

стрічі», «Jazz зорі» (м.Київ), «Джаз Карнавал» (м.Одеса), «Пап джаз фест» 

(м.Ужгород) та інші. Збільшується кількість джазових колективів та солістів, які 

приїздять в Україну на гастролі з за кордону. Відбуваються візити іноземних мо-

лодіжних оркестрів та ансамблів, які плідно спілкуються з вітчизняними виконав-

цями, учнями відповідних учбових закладів, тощо. Лише за останній рік Україну 

відвідали джазові музиканти з США, Німеччини, Австрії, Польщі, Данії, Франції, 



 

Бельгії, Угорщини, Росії та інших держав світу. Зазвичай імпровізована музика 

слідує певним жанровим чи стилістичним умовам. Найбільшою свободою вико-

навця характеризується жанр вільної імпровізації («англ. Free improvisation»), що 

не передбачає попереднього створення композиції взагалі. Музиканти-виконавці 

можуть виступати як поодинці («соло»), так і в колективах. Невеликі колективи 

музикантів в академічній музиці зазвичай називають ансамблями, в популярній – 

гуртами або групами. Великі колективи музикантів-інструменталістів зазвичай на-

зивають оркестрами, а великі колективи співаків – хорами. В екстремальних випа-

дках такі колективи можуть нараховувати до тисячі музикантів. Психофізіологіч-

ною основою здатності сприйняття музики є слух, що дозволяє сприймати звуки 

частотою від 20 Гц до 20 кГц і гучністю до 100 дБ. Музику можуть сприймати і 

глухі люди, відчуваючи вібрацію власного тіла, це відчуття може бути підсилене, 

якщо особа тримає порожнистий, резонуючий об'єкт. Музична психологія виділяє 

декілька стадій сприйняття музики від початкового ознайомлення до логічного за-

своєння і емоційного переживання. Здатність слухача осмислено сприймати той 

чи інший музичний твір, його оцінка музичного твору залежать як від об'єкта – 

музичного твору, так і від суб'єкта – слухача, його духовних потреб та естетичних 

уподобань і досвіду. У свою чергу, потреби слухача сформовані соціальним сере-

довищем, а його особистий музичний досвід є частиною суспільного. Тому 

сприйняття музики так само зумовлено соціально, як і творчість або виконавство. 

Для продукування музики музиканти користуються різноманітним інструментарі-

єм.  

В кінці XX століття музичний інструментарій доповнюється електронними 

інструментами, в тому числі реалізованими у вигляді програмного забезпечення. 

Світ музичних інструментів багатоманітний і охоплює широкий ряд народних ін-

струментів, властивих музичним культурам різних народів світу, а також ряд ін-

струментів, що закріпилися в професійній європейській музичній практиці і, за-

вдяки цьому, отримали поширення по всьому світу. Основоположною для класи-

фікації музичних інструментів вважається класифікація Горнбостеля-Закса, за 

якою інструменти поділяються в залежності від джерела звуку на ідіофони, мем-

брано фони, хордо фони, аерофони, а починаючи з XX століття, також електрофо-

ни. В залежності від прийомів гри на музичних інструментах, розрізняють дерев'-

яні духові, мідні духові, клавішні, ударні і струнні смичкові та щипкові музичні 

інструменти. У XX столітті багатоманіття музичних інструментів поповнилося 

електромузичними інструментами, в яких звук видобувається за допомогою елек-

тричних коливань. В залежності від способу формування цих коливань розрізня-

ють електричні інструменти, в яких акустичні коливання підсилюються і оброб-

ляються за допомогою електронної апаратури, та електронні інструменти, у яких 

коливання електричного струму генерується виключно електрогенераторами. Як-

що перші електроінструменти, такі як телармоніум чи терменвокс, передбачали 

виконання музики лише в реальному часі, то в другій половині XX століття були 

винайдені електронні інструменти, що дозволяють запрограмувати той чи інший 

звук (або їх послідовність) завчасно. Такі інструменти отримали назви синтезато-

рів. На рубежі XX-XXI століть музиканти отримали можливість використовувати 



 

персональний комп'ютер не тільки для прослуховування чи збереження музичних 

записів, але і для їх створення чи обробки. Для цього необхідні звукова карта, що 

дозволяє записувати звук в комп'ютер або виводити його на акустичні системи, а 

також спеціальне програмне забезпечення. За цільовим призначенням в професій-

ному музичному програмному забезпеченні можна виділити нотні редактори, сек-

венсери, звукові редактори, синтезатори і семплери, а також програми багатокана-

льного зведення, що зазвичай включають у себе функції більшості з перелічених 

типів програм. Ці програми використовують головним чином два типи цифрових 

технологій – технології обробки звуку та MIDI-технології. Технології обробки 

звуку працюють безпосередньо зі звуком, закодованим у цифровий сигнал, тоді як 

MIDI-технології працюють з послідовностями команд для MIDI-сумісного елект-

ронного інструмента, який може бути реалізованим як апаратно, так і програмно. 

У двадцять першому столітті багатоманіття музичних інструментів поповнилось 

електромузичними інструментами, в яких звук видобувається за допомогою елек-

тричних коливань. В залежності від способу формування цих коливань розрізня-

ють електричні інструменти, в яких акустичні коливання підсилюються і оброб-

ляються за допомогою електронної апаратури, та електронні інструменти, у яких 

коливання електричного струму генерується виключно електрогенераторами. Як-

що перші електроінструменти, такі як телармоніум чи терменвокс, передбачали 

виконання музики лише в реальному часі, то зараз винайдені електронні інстру-

менти, що дозволяють запрограмувати той чи інший звук (або їх послідовність) 

завчасно. Основним завданням балансу є забезпечення необхідного рівня звуку, 

необхідного для роботи мікрофона й аудіо системи, а також, стійкості до впливу, 

що заважає, небажаних шумів. У професійній практиці це означає: розв'язок пи-

тання про кількість і вид мікрофонів, необхідних для належного охвату звукового 

джерела, і вибір кращого варіанта мікрофонної системи, заснований на її частот-

них і спрямованих властивостях, крім того, звичайно існує певна можливість змі-

нити позицію одного або ступінь поширення звукового потоку від декількох дже-

рел, або ж модифікувати акустичне середовище. Друге завдання балансу виникає 

щораз, коли потрібно в умовах природньої акустики розмістити кожний мікрофон 

на такій відстані й кутовім положенні в просторі, щоб підсилити сприятливе відт-

ворення звуку, виходячи з акустичних властивостей студії. Проаналізовано, що ця 

ж виразність звучання природньої акустики може бути досягнута за допомогою 

електронних засобів реверберації, що можливо при відомості звуку на останніх 

стадіях відбудування балансу. У цих випадках потрібно зробити індивідуальне на-

строювання кожного джерела звуку. Із цієї причини, а також тому, що кожний на-

ступний мікрофон буде підсилювати особливості звукового впливу внутрішньої 

акустики приміщення, слід здійснювати роздільну обробку кожного звукового 

джерела. У загальному значенні (особливо для популярної музики) термін «ба-

ланс» має на увазі значно більші поняття: він містить у собі обробку й відомість 

звуку, а також функції контролю при досягненні зробленого звучання навіть ок-

ремих нот музичних композицій. Індивідуальні джерела звуку не вимагають особ-

ливої ширини й балансуються монофонічними (або крапковими) мікрофонами. 

Звуковий баланс може використовуватися для досягнення ефекту оригінального 



 

звучання, або для додання йому своєрідного фарбування, що підходить для конк-

ретних умов прослуховування, або ( за допомогою спеціальних ефектів) для мо-

дифікації звукової якості при певних вимогах аудиторії. У студіях, що використо-

вують многосмуговий запис, побудова балансу може бути проведене на останніх 

стадіях відомості звуку. У цьому випадку, необхідний порівняльний аналіз і конт-

рольні тести проводяться вже при відсутності самих музикантів. При мовнім ві-

щанні на радіо й телевізійних студіях використовують ті ж методи балансування 

системи: при поганому балансі одного з мікрофонів його заміняють на іншій, 

більш підходящий для умов віщання. У телевізійних студіях, де допускається при-

сутність мікрофонів при побудові зображення, також можуть застосовуватися 

описані методи балансу. У цих випадках його проводять для стаціонарно розта-

шованих мікрофонів і виконавців, що перебувають в обранім положенні стосовно 

них. Для поліпшення недостатнього балансу можна використовувати введення 

додаткового числа мікрофонів для більш повного охвату всіх корисних складових 

джерела звуку. Багато мікрофонний баланс опирається на безліч різноманітних 

методик, що включають у себе використання реверберації й еквалайзінгу, побудо-

ва запису за допомогою накладення доріжки на доріжку або шляхом відомості 16 і 

24 записаних доріжок для одержання остаточного моно, стерео або квадро фоніч-

ного звучання. Контроль еквалайзінгу, незалежно від того, чи здійснюється він на 

інтегральних динамічних модулях або за допомогою комп'ютерного спостережен-

ня за мікрофонними каналами, містить у собі можливість збільшення середніх і 

регулювання низьких і високих частот. За допомогою штучної реверберації можна 

збільшити або видозмінити природню реверберацію приміщення. Якщо вихідні 

значення мікрофона встановити на різних рівнях, то можна забезпечити більш 

ефективний контроль над системою. За допомогою пульта керування вихід одного 

або декількох каналів направляється на зовнішню апаратуру й потім вертається до 

пульта у вигляді окремих, звичайно, стерео джерел. Іноді застосовуються кілька 

пристроїв з різними рівнями реверберації. Прилади цифрової реверберації, крім 

того, можуть бути постачені додатковими ефектами. У реальній практиці всі 

спрямовані мікрофони займають проміжне положення між системами, що викори-

стовують акустикові приміщень і системами, що виключають її вплив. У резуль-

таті цього перевага віддається мікрофонам, що змінюють акустичний вплив сере-

довища, тобто гиперкардиоїдним системам. Вони менш інших реагують на навко-

лишні звуки й дозволяють зробити більш близький баланс, почасти через обмеже-

ний компонент градієнта тиску, але більшою мірою, завдяки ретельно підібраному 

все спрямованому реагуванню для області низьких частот. Останнє, однак, може 

привести до виникнення вираженого присутності в балансі низькочастотної скла-

дової самого приміщення, яка, у свою чергу, буде занижена будь-якими спадами в 

характеристиках низькочастотного реагування мікрофонів. Однак, якщо баланс 

мікрофона не відбудований у режимі подібної роботи, то гра інтонації не принесе 

поліпшення загальному враженню, що особливо важливо при оголошеннях низь-

ким голосом зірок поп-музики або новинок естрадних досягнень. Звук, оточуючи 

нас з народження, своєю акустичною структурою закладає норми гармонійної єд-

ності. Але, основне значення відіграє здатність людського слухового сприйняття 



 

виділяти з цієї єдності окремі звуки і сприймати їх як зокрема, хоча і звучать в єд-

ності. І сприйняття рівня гармонійності співзвуччя, в нашій свідомості відбуваєть-

ся через сприйняття загальних обертонів що з'єднуються в одночасності звуках. 

Чим у більшому спорідненість знаходяться загальні призвуки з основними тонами 

двох (або більше) звуків,тим більша спорідненість ми сприймаємо між цими зву-

ками і тим більше спільних обертонів мають вони[3;5].  

Основною особливістю нової соціокультурної дійсності є те, що українське 

суспільство знаходиться на переломі, на етапі зміни типу своєї організації існу-

вання, яке умовно можна визначити як «посттоталітарне суспільство». При цьому 

радикальне реформування суспільства активно формує нову культурну реальність, 

яка характеризується й новими стосунками між людьми в цілому, новими умова-

ми (в тому числі матеріальними) свого розвитку, особливою системою цінностей, 

норм і правил, культурних потреб і засобів їх задоволення. Національно-

культурний розвиток в незалежній Україні відбувався одночасно з докорінними 

змінами в царині економіки, суспільних відносин. Утвердження незалежності, пе-

рехід України від тотально одержавленої економіки до ринкової виявили необхід-

ність величезних фінансових витрат. Тому часто виходило так, що проголошені 

ідеї та гасла національно-культурного відродження не одержували достатнього 

матеріально-фінансового забезпечення. Особливо принципове значення для пода-

льшого розвитку культури мало зняття з неї ідеологізаційного пресингу, тобто де-

ідеологізація культури. Набуває широкого розголосу й практичного поширення й 

втілення принцип культурного плюралізму, багатоманітності культурного життя. 

Таким чином, культурні процеси в новітні часи, в контексті національно-

культурного відродження, розгорталися поступово, зосереджуючись на повернен-

ні забутих чи вірніше заборонених в тоталітарному минулому імен, їх творчого 

спадку, охоплювали гострі питання, пов’язані з утвердженням української мови як 

державної, торкалися питань відродження релігійності, історичної пам’яті україн-

ського народу. При цьому особлива увага приділялася гуманізації, гуманітаризації 

та українізації освіти, що було покликане виховувати почуття державної і націо-

нальної гідності, громадянської відповідальності, любові до своєї Батьківщини.  
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Розвиток економічної активності суб’єктів господарювання у зовнішніх ві-

дносинах та процеси їх глобалізації у європейському просторі потребують на-

ближення податкового законодавства різних країн до загальноприйнятих стан-

дартів. 

Інноваційні процеси, що відбуваються в Україні, у тому числі у сфері опо-

даткування та в реорганізації системи органів державної фіскальної служби, 

відкривають реальні перспективи для широкого використання європейського 

досвіду, зокрема, з питань державного управління податковим боргом.  

Запозичення міжнародного досвіду з цих питань є актуальним завданням 

щодо адаптації податкового законодавства України до загальних моделей, що 

використовуються на практиці у більшості європейських країн. При цьому, слід 

враховувати певні національні особливості країни та уникнути прямого копію-

вання окремих інструментів процедур погашення податкового боргу, що існу-

ють в європейських країнах, та поєднати найефективніші з них. 

Дослідження окремих аспектів управління податковим боргом здійснюва-

ли вітчизняні науковці В. Мельник, О. Тимченко, В. Онищенко, А. Яковлєва, О. 

Десятнюк, І. Бабін, Ю. Туник, В. Бортняк, О. Онишко та інші. Разом з тим, на-

буває актуальності дослідження європейського досвіду державного управління 

податковим боргом, інструментів і процедур щодо його упередження та механі-

змів стягнення, методів роботи з платниками податків в напрямі підвищення рі-

вня добровільності сплати податків і зборів, формування моделі сумлінного 

платника податків. 



 

Діяльність фіскальних органів будь-якої держави націлена на підвищення 

рівня добровільної сплати податків і зборів в країні, який вказує на ефектив-

ність системи оподаткування. Більшість держав з високо розвинутою економі-

кою характеризується високим рівнем добровільності сплати податків [1]. У 

Франції майже 98% платежів до бюджету сплачується платниками податків до-

бровільно, що пояснюється високим рівнем громадської свідомості, усвідом-

ленням неминучості відповідальності, значними розмірами санкцій як вихов-

ним моментом, рівноправним партнерством і конструктивною взаємодією між 

платниками податків та органами служби державних фінансів [2]. У Швеції до 

категорії добросовісних платників належать 80% платників податків [3]. Разом 

з тим, в ряді країн рівень добровільності сплати податків є досить низким, вна-

слідок чого доходи бюджету формуються завдяки значному впливу податкових 

органів на платників податків та застосуванням ними методів і процедур при-

мусового стягнення податкового боргу.  

Основним принципом, який покладений в основу розвитку податкової сис-

теми Франції є досягнення чесності платника податків [4]. Держава здійснює 

управління податковим боргом за рахунок застосування комплексу заходів, а 

саме: 

- запобіжно-попереджувальні процедури виникнення податкового боргу 

(надання пільг щодо сплати податків малим підприємствам, способах нівелю-

вання наслідків неякісного декларування, використання інструменту розстро-

чення/відстрочення сплати податкових платежів шляхом перенесення строків їх 

сплати на період від кількох місяців до кількох років); 

- заходи щодо забезпечення виконання платником податків обов’язків по 

сплаті податків (іпотека (застава) майна; вилучення транспортних засобів бор-

жника на штрафний майданчик; порука керівника підприємства за боргами під-

приємства; внесення до комерційного реєстру запису про наявність у платника 

податкового боргу); 

- безпосередньо процедури стягнення податкового боргу (направлення бо-

ржнику податкової вимоги; стягнення коштів з третіх осіб (наприклад, банків, 

керівників підприємств, дебіторів, орендарів, інших контрагентів) боржника з 

наступним спрямуванням таких коштів у рахунок погашення боргу; здійснення 

арешту та продажу рухомого майна боржника; здійснення арешту нерухомого 

майна боржника та його продажу за рішенням суду; застосування «непрямих» 

позовів, які передбачають можливість судом визнати незаконними документи 

(угоди), що були укладені з третіми особами від імені підприємства за наявнос-

ті у такого підприємства непогашених податкових боргів тощо). 

Податковою службою Швеції активно застосовуються запобіжно-

попереджувальні процедури виникнення податкового боргу за рахунок застосу-

вання (за наявності письмового звернення платника податків) механізму роз-

строчення/відстрочення як податкових зобов’язань (у разі звільнення від по-

дання податкової декларації або у зв’язку зі зниженням платоспроможності), 

так і податкової заборгованості (у випадку перегляду або оскарження рішення 

про сплату податку тощо). 



 

Разом з тим, до боржників, що не сплачують податки, застосовуються за-

ходи щодо їх стягнення. Так, у разі отримання вимоги про сплату податку, пла-

тнику необхідно сплатити суму в повному обсязі протягом місяця, інакше на 

рахунку виникне заборгованість, яка може бути стягнена за допомогою судово-

го виконавця [5]. 

Процедура управління податковим боргом в Нідерландах займає гідне міс-

це у системі адміністрування податків. У Нідерландах, так як і у Франції, ши-

роко застосовується механізм стягнення несплачених податків, в тому числі за 

рахунок третьої сторони, а також використовується практика запитів компетен-

тних органів інших держав для примусового стягнення податкової заборговано-

сті. 

Цікавим є досвід боротьби з несплатою транспортного податку, що забез-

печується за допомогою автоматичної системи спостереження за автомобілями, 

яка дає змогу сканувати автомобільні номери, розпізнавати їх власників та пе-

ревіряти наявність у них заборгованості з відповідного податку. Зокрема, водія 

автомобіля, який має заборгованість зі сплати транспортного податку, зупиня-

ють для негайного погашення такої заборгованості (готівкою або через елект-

ронний термінал кредитною картою). Якщо податок не буде сплачено негайно, 

такий водій-боржник має можливість зателефонувати будь-кому, хто зможе ро-

зрахуватися за нього. У разі якщо за нього ніхто не оплатить податкову забор-

гованість, податковий колектор повинен замовити судових приставів, які мають 

право зупиняти користування автомобілем, забравши такий транспортний засіб 

на штрафний майданчик. Зазначені заходи здійснюються спільно з поліцією, 

митницею і муніципальними службами [6]. 

Важливим фактом діяльності податкових органів Німеччини є те, що вони 

можуть визначити податкове зобов’язання платника податків на основі доходів 

минулого року [7]. Такий механізм застосовується до прибуткового податку з 

громадян. Податок на заробітну плату і ПДВ розраховується самими підприєм-

ствами, сплата відбувається не пізніше ніж за 1 місяць після закінчення звітного 

періоду. 

Обов’язок по роботі з неплатниками податків покладається на службу 

конфіскаторів з фінансової каси податкової інспекції. В Німеччині управління 

податковим боргом здійснюється через запровадження, як і в більшості євро-

пейських країнах, жорсткої системи штрафів за несвоєчасно сплачені податки. 

Зокрема, при дрібних неплатежах податковою інспекцією накладається штраф, 

який фіксується в поліційній карті платника. Якщо це зроблено ненавмисно, 

штраф складає 1000 євро і запис у картку не здійснюється. Слід зазначити, що 

за порушення податкового законодавства у Німеччині, зокрема, не сплату пода-

ткового зобов’язання, платник може бути покараний позбавленням волі стро-

ком до 5 років, а великий платник податків – строком до 10 років. 

 Державне управління податковим боргом в Італії забезпечується шляхом 

застосування методів примусового стягнення податків, а саме: пряме перераху-

вання податків в бюджет; утримання податків при виплаті сум; стягнення пода-

тків за допомогою списку – податкового реєстру [8]. Податковий реєстр при 



 

стягненні податків в Італії використовується у випадках, коли платник податків 

не сплатив податок шляхом прямого внесення коштів. Реєстр складається пра-

цівниками місцевих податкових бюро, після чого зареєстровані у ньому відомо-

сті повідомляються окружним податковим управлінням, які здійснюють моні-

торинг добровільної сплати податків. 

В разі ненадходження податків в добровільному порядку, боржнику напра-

вляється повідомлення та застосовуються заходи примусового стягнення пода-

тків (арешт майна боржника; обмеження використання та розпорядження май-

на; реалізація рухомого майна боржника та його майнових прав ( в т.ч. акцій, 

облігацій, векселів) на біржових торгах, через підприємства роздрібної торгівлі 

або на аукціоні). 

Питаннями надання технічної допомоги органам, які здійснюють адмініст-

рування податків в європейських країнах, обміну інформацією і передовим дос-

відом у галузі оподаткування, співпраці та взаємодії у практичній реалізації по-

даткових питань займається Внутрішньо-європейська організація податкових 

адміністрацій (Intra-European Organisation of Tax Administrations - IOTA). Од-

ним із видів заходів, що проводяться ІОТА, є міжнародні семінари на податко-

ву тематику. Так, однією із актуальних тем сьогодення є оцінка заходів, що ви-

користовуються у практичній діяльності європейських країн для впливу на по-

ведінку та рівень податкової дисципліни платників податків. 

Важливість цього питання пояснюється необхідністю керування з боку 

держави громадською свідомістю щодо обов’язковості сплати податків та здій-

сненням комплексу заходів впливу, спрямованих на загальне дотримання плат-

никами податків податкового законодавства. 

В практиці європейських країн використовується значна кількість механіз-

мів, спрямованих на підвищення рівня добровільної сплати податків та на фор-

мування моделі сумлінного платника податків, а також на процеси управління 

ризиками можливого невиконання платниками податкового обов’язку [9]. 

До заходів впливу на формування моделі сумлінного платника податків 

належать: 

- популяризація добровільного дотримання платником податкового зако-

нодавства та пропаганда формування серед населення податкової моралі щодо 

сплати податків. Прогресивний підхід у цьому питанні застосовується податко-

вою адміністрацією Фінляндії, інформаційну політику якої спрямовано на при-

вернення уваги різних цільових груп на важливості та необхідності сплати по-

датків до державної скарбниці. Концепція комунікаційної політики грунтується 

на тезісі, згідно з яким держава впевнена у своїх платниках податків. Програма 

формування громадської свідомості щодо добровільної сплати податків реалі-

зується у Фінляндії шляхом використання профілактичних, педагогічних, пре-

вентивних підходів, а також інших комунікаційних стратегій (налагодження 

співробітництва з освітніми закладами з метою надання консультаційної та ме-

дологічної допомоги учням і студентам; розробка комплексу заходів, спрямо-

ваних на поширення інформації про обов’язковість сплати податків через ме-

режу Інтернет; підготовка спеціального навчального пакета податкової інфор-



 

мації презентаційного характеру, орієнтованої на молодь, наприклад, у вигляді 

коміксів; проведення податкових форумів, бріфінгів, семінарів та інших заходів 

і кампаній з податкової тематики тощо); 

- інформаційна політика щодо прозорості, відкритості і підзвітності держа-

вних фінансів, за допомогою якої платники податків можуть дізнатися про свій 

внесок у загальний добробут держави. Цікавим є досвід Федерального мініс-

терства фінансів Австрії щодо оприлюднення платникам податків інформації, 

зокрема, щодо напрямів використання коштів, що надійшли до державної скар-

бниці у вигляді податків у розрахунку з 1 євро сплачених податків. З цією ме-

тою на офіційному веб-порталі міністерства розміщено відеоінформацію «Де 

мої європодатки?», яка дає змогу громадянам дізнатися про напрями викорис-

тання коштів, сплачених ними до бюджету, й усвідомити власний внесок у за-

гальний добробут країни;  

- оприлюднення так званих «чорних» списків платників податків – борж-

ників з метою зниження загального рівня заборгованості з податків по країні. 

Такі заходи використовуються у практичній діяльності служби доходів Ірландії 

та спрямовані на боротьбу з ухиленням від сплати податків, попередження не-

дотримання податкового законодавства, забезпечення сплати кожним платни-

ком суми податків, а також як профілактичний захід попередження податкового 

боргу та його погашення;  

- використання сучасних інформаційних технологій та створення на їх базі 

електронних податкових сервісів для зменшення ймовірності несплати податків 

до державної скарбниці. В практичній діяльності податкові служби більшості 

європейських країн використовують сучасні інформаційні технології, іннова-

ційні програмні продукти та електронні податкові сервіси, які спрямовані на 

покращення умов адміністрування податків та боротьбу з ухиленням від опода-

ткування. Так, податковою службою Португалії застосовується електронне за-

безпечення з управління системою електронних рахунків-фактур (e- invoice sys-

tem), яке дає змогу в умовах реального часу отримувати і надавати електронні 

рахунки-фактури, а також переглядати загальну суму проведених платниками 

операцій з метою контролю і гарантування надходження у повному обсязі до 

державної скарбниці сум ПДВ, включених до таких рахунків-фактур;  

- реалізація сучасного стандарту податкового адміністрування та сервісно-

го обслуговування великих платників податків шляхом проведення горизонта-

льного моніторингу як підходу, що впливає на поведінку платника і дотриман-

ня податкового законодавства. Горизонтальний моніторинг є інноваційним під-

ходом до адміністрування податків, який поширено у Нідерландах, Німеччині, 

Австрії, Франції, Великій Британії, Ірландії та інших європейських країнах. Го-

ризонтальний моніторинг дає змогу спростити процедуру адміністрування по-

датків і збільшити обсяги їх надходжень до бюджету, знизити адміністративне 

навантаження, поліпшити податковий та інвестиційний клімат у державі. Під 

час проведення горизонтального моніторингу здійснюються процедури відсте-

ження та аналізу податковою службою факторів ризиків проведених платником 

податків фінансово-господарських операцій для виявлення ознак порушення 



 

вимог податкового та іншого законодавства за допомогою індикаторів ризиків, 

з метою вжиття спільних заходів щодо їх недопущення та можливої несплати 

платежів до бюджету [9]. 

 Отже, більшість європейських країн використовують чимало позитивних 

інструментів у механізмі державного управління податковим боргом, які поте-

нційно можуть бути корисними і в Україні, зокрема, першочергове стягнення 

коштів з третіх осіб платника податків-боржника; наявності повноважень щодо 

відміни за рішенням суду угод, укладених платником податків за наявності по-

даткових боргів; відсутності банківської таємниці стосовно платників податків 

– боржників; відсутності необхідності в отриманні судових дозволів на застосу-

вання заходів щодо стягнення податкового боргу тощо. 

Також, нагальним в умовах сьогодення для України є подальший розвиток 

концепції формування моделі сумлінного платника податків, зокрема в напрям-

ку прозорості, відкритості та підзвітності державних фінансів; покращення ро-

боти наявних електронних податкових сервісів; проведення горизонтального 

моніторингу фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання за 

допомогою індикаторів ризиків тощо.  

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що запровадження досяг-

нень податкової практики щодо управління податковим боргом європейських 

країн надасть можливість досягти в Україні кінцевої мети стягнення податко-

вих боргів – своєчасного та у повному обсязі надходження коштів від плати по-

датків до державної казни, підвищити ефективність здійснення процедур стяг-

нення податкового боргу, скоротити витрати часу та людських ресурсів на про-

ведення таких процедур та забезпечити економію бюджетних коштів.  
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