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THE EFFECT OF GULLY EROSION ON THE FORMATION  
OF SCREES AND ROCK FALLS IN THE SECTOR  

OF ZABALA, PICHINCHA PROVINCE, ECUADOR

Summary. A study was conducted on the effect of the number and length of gullies on the development of rock falls and 
screes on the eastern slope near the city of Quito in the Equatorial Andes. It has been established that gullies with a length of 
more than 400 m have the most significant effect on the formation of rock falls and screes at the foot of the slope. The total 
number of gullies is not a significant factor in the development of these geomorphological processes.

Key words: gully, erosion, scree, rock falls, slop.

Equatorial Andes with a diverse combination of 
slopes of different morphology are the territory 

of increased activity of geomorphological processes 
and associated risks.

The development of such slope processes as land‑
slides, scree and rock fall is typical for these natural 
conditions. Along with these processes, linear erosion 
forms are widely represented.

The explored territory is located in the equato‑
rial Andes near the northern outskirts of the city 
of Quito, near the settlement Zabala, Pichincha 
province. The altitude is 2400–2800 meters. The 
slopes are covered with modern loose, easily eroded 
sediments. In particular, according to the studies 
previously carried out [1], the texture of the soil at 
a depth of about 2 m has the following character‑
istics: Sand 54%, Silt 38%, Clay 8%. At a depth 
of about 4 m — Sand 56%, Silt 34%, Clay 10%. In 
the middle and lower parts of the slopes there are 
outcrops of rocks.

In the studied area, the average temperature is 
14 °C. Atmospheric precipitation falls in liquid form, 
with a significant proportion of heavy rain. The aver‑
age annual rainfall is about 600–700 mm. The slopes 
reach a length of 950 m. The slope angle varies from 5 
° to 45 °. In the lower part, the slopes are usually steep. 
Linear forms of erosion are widespread. The territory 
of the slopes is not used in economic activities. A num‑
ber of papers [1–5] have been devoted to the study of 
geomorphological risks in similar natural conditions.

A comparison was made at three key sites with sim‑
ilar morphometric characteristics of the slopes. The 
area of   each site was one square kilometer. All sites 
are located on the same slope of the eastern exposure. 
Section 1 occupies the southern part of the study area. 
However, in spite of the similarities in the morphol‑
ogy of the slopes, differences in the presence of such 
erosion forms as gullies have been revealed.

A comparison was made of the number of rock falls 
and scree on the studied areas. This paper took into 
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account the scree and rock falls in the lower part of the 
slope, which are important in terms of the impact on in‑
frastructure. In particular, the paper has an assessment 
of the potential risk of blocking a local road at the foot of 
the slope. Figure shows a scree at the foot of the slope.

As a rule, in this area, rock falls and screes develop 
simultaneously. Therefore, they were combined into 
one group for counting. For the analysis of linear forms 
of erosion, the ArcGIS10.3 program was used based 
on the study of orthophotos provided by the Instituto 

Geográfico Militar. Further field studies of gullies, 
talus and rock falls were carried out. The table presents 
the results of a comparison of number of gullies on a 
territory and the presence of rock falls and screes.

A total of 204 gullies were counted. Section 1 is 
characterized by the largest number of gully forms. 
However, the smallest number of rock falls and screes 
are revealed on it.

Comparative analysis of the length of the gullies gives 
a different picture. Thus, in the first section, gullies with 
a length of more than 200 m make up only 9%, and ero‑
sional linear forms with a length of more than 400 m are 
not noted. While in areas 2 and 3, gullies with a length 
of more than 400 m make 6% and 23%, respectively.

Also, in area 3 with the largest number of gullies 
over 400 m, there is a sharp increase in the number of 
rock falls and screes.

This is due to the fact that short gullies, as a rule, are 
“cavins”, side branches from the main “trunk” of the 
gully bed. They are represented largely in the middle and 
upper part of the slope at smaller angles of inclination. 
That is why they do not have an impact on the activation 
of rock falls and screes at the foot of the slope.

The number of gullies of the greatest length which 
“cut” the slope from its foot have a significant impact 
on the development of rock falls and scree.

However, not only the mouth part of the gully can 
provoke geomorphological risks. Long gullies divide 
the slope into separate fragments and thereby increase 
the risk of loss of stability of the soil.

Conclusions: A study was conducted on the influence 
of the number and length of gullies on the development 
of potentially dangerous geomorphological processes. It 
has been established that the total number of gullies on a 
slope is not a factor increasing the risk of the formation 
of rock falls and scree. When comparing the three sites 
on the eastern exposure slope near the city of Quito in the 
Equatorial Andes, it was found that gullies with a length 
of over 400 m have the most significant effect on the 
formation of rock falls and scree at the foot of the slope.

Fig. 1. Scree at the foot of the slope

Table 1
The ratio of gullies of different lengths and potentially dangerous rock falls and scree

Gullies of different 
length

Site 1 Site 2 Site 3

The number of 
gullies

The percent-
age of gullies

The number of 
gullies

The percent-
age of gullies

The number of 
gullies

The percent-
age of gullies

Up to 200 m 71 91 48 73 34 56

200–300 m 7 9 9 14 8 13

300–400 m 0 0 4 6 5 8

400–500 m 0 0 2 3 7 11

500–600 m 0 0 1 2 3 5

600–700 m 0 0 0 0 3 5

Over 700 m 0 0 1 2 1 2

Total 78 100 65 100 61 100

Over 400 m 0 0 4 6 14 23

The number of 
screes and rock falls

2 3 12
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НАПРЯМИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БЮРОКРАТИЧНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

НАПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

TOWARDS THE RATIONALIZATION  
OF BUREAUCRATIC ACTIVITY IN UKRAINE

Анотація. Досліджено способи раціоналізації бюрократичної діяльності. Визначено заходи щодо підвищення ефек-
тивності адміністративної діяльності в органах публічного управління в Україні та подолання бюрократизму в діях їх 
працівників.

Ключові слова: бюрократизм, раціоналізація, публічне управління, етика, ефективність.

Аннотация. Исследованы способы рационализации бюрократической деятельности. Определены меры по повы-
шению эффективности административной деятельности в органах публичного управления в Украине и преодолению 
бюрократизма в действиях их работников.

Ключевые слова: бюрократизм, рационализация, публичное управление, этика, эффективность.

Summary. Methods of rationalization of bureaucratic activity are investigated. Measures aimed at increasing the efficiency 
of administrative activity in public administration bodies in Ukraine and overcoming bureaucracy in the actions of their employ-
ees have been identified.

Key words: bureaucracy, rationalization, public administration, ethics, efficiency.
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Постановка проблеми. Становище бюрократії 
завжди було безпосередньо пов’язане зі ста‑

новищем і розвитком держави: під час зміни форм 
і методів функціонування останньої необхідною 
ставала зміна змістовної сторони роботи державно‑
го апарату. Саме тому проголошені керівництвом 
України євроінтеграційні прагнення обумовлюють 
необхідність уніфікації з європейськими нормами 
адміністративних стандартів роботи чиновників, 
незважаючи на значні відмінності існуючих ад‑
міністративних традицій та істотне технологічне 

відставання в Україні від розвинених європей‑
ських країн. При цьому інститут бюрократії в роз‑
винених країнах в кінці XX і початку XXI століт‑
тя зазнав істотних змін, які значно видозмінили 
і характер публічного управління в цілому. Ці змі‑
ни, певною мірою, були викликані, крім іншого, 
впливом і запозиченням управлінських практик 
з приватного сектору, глобалізацією та активним 
розвитком інформаційного суспільства та ІКТ. 
Вони привели до значного послаблення впливу 
бюрократії на процес прийняття управлінських 
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рішень, зменшення її кількості при одночасному 
збільшенні участі в цьому процесі самих грома‑
дян. Між тим, парадокс систем публічного управ‑
ління розвинених країн сьогодні полягає в тому, 
що чим більшою стає участь громадян у прийнят‑
ті управлінських рішень, тим більше сам процес 
управління потребує удосконалення своєї органі‑
заційної і правової складової. Це спричинено тим, 
що спрощення доступу до участі громадян в при‑
йнятті управлінських рішень, обумовлює те, що 
більша кількість громадян висловлюють бажання 
брати участь в публічному управлінні. Отже, кіль‑
кість учасників процесу публічного управління 
збільшується, і організаційна структура управлін‑
ня ускладнюється. Відповідно, процес управління 
вимагає формування нового правового поля і но‑
вих організаційних структур, існування яких не‑
можливо без наявності цілої низки нових правил 
і процедур. Це обумовлює потребу у формуванні 
нового бюрократичного апарату управління, який 
з одного боку, має будувати свою роботу на нових 
демократичних принципах і засадах, а з іншо‑
го — буде чітко дотримуватися принципово нових 
управлінських норм та стандартів. Таким чином 
важливою управлінською проблемою сучаснос‑
ті стає не стільки модернізація технічної складо‑
вої управління (що має також неабияке значення 
в умовах активного розвитку інформаційного су‑
спільства), а в формування нової філософії адміні‑
стративної діяльності, заснованої на необхідності 
врахування великої кількості додаткових вимог 
(соціальних, економічних, психологічних, кому‑
нікативних, юридичних тощо), що неможливо без 
істотної раціоналізації бюрократичної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У су‑
часних наукових дослідженнях у сфері державного 
управління неабияка увага приділяється процесу 
реформування публічної служби та підвищення 
ефективності роботи публічних організацій. Так, 
цим питанням займаються такі дослідники, як В. Ба‑
куменко, В. Дзюндзюк, В. Долечек, І. Коліушко, 
В. Корженко, А. Кузнецов, М. Латинін, В. Марти‑
ненко, П. Надолішній, Н. Нижник, Д. Олійник, 
В. Солових, В. Тимощук та ін. Між тим, нагальним 
є питання удосконалення організаційних та право‑
вих засад адміністративної діяльності працівників 
органів публічного управління.

Мета статті — розробити комплекс заходів щодо 
раціоналізації бюрократичної діяльності органів 
публічного управління в Україні та протидії бю‑
рократизму в діях їх працівників.

Виклад основного матеріалу. Як доводять резуль‑
тати багатьох наукових досліджень, раціоналізація 
повинна розглядатися в якості однієї з найважливі‑
ших умов мінімізації явища бюрократизму в сфері 
публічного управління, оскільки бюрократична 
ірраціональність характеризується ігноруванням 
соціальних цілей і інтересів [1; 6; 7]. Тому проблема 

подолання бюрократизму в сфері публічного управ‑
ління повинна вирішуватися комплексно, у тісному 
взаємозв’язку з рішенням завдання раціоналізації 
публічно‑управлінської діяльності.

Варто зазначити, що в сучасній науковій літе‑
ратурі існують різноманітні підходи щодо раціо‑
налізації роботи органів публічного управління. 
Згідно з теорією У. Нісканена, бюрократи завжди 
намагаються максимізувати бюджет своєї організації 
[5]. Організація «обмінює» свої послуги на бюджет. 
Поведінка та інтереси бюрократії за У. Нісканеном, 
нічим не відрізняються від поведінки агентів на 
ринку. Аналогічно з комерційною структурою, бю‑
рократи зацікавлені у збільшенні обігових коштів 
своєї організації. Як зауважив У. Нісканен, талант 
державного керівника прямо пропорційний зростан‑
ню бюджету керованої ним організації. При цьому 
влада бюрократичних організацій на ринку майже 
не обмежена і прирівнюється до влади монополій.

Виходячи з цього, У. Нісканен, використовуючи 
понятійний апарат ринкової економіки, пропонує 
власний підхід до раціоналізації діяльності бюрокра‑
тичних організацій. Якщо бюджетні витрати таких 
організацій значно вище практичної цінності для 
споживачів, відповідно, існування такої організації 
немає сенсу, оскільки її соціальна значущість для 
громадян є невисокою і вона не окупає своїх витрат. 
Якщо розмір бюджету просто покриває загальні 
мінімальні витрати на обслуговування громадян, 
в такому випадку організація працює не в збиток, од‑
нак і без особливої суспільної користі. Якщо загаль‑
ний бюджет організації (що, окрім іншого, повинен 
наповнюватися за рахунок діяльності організації) 
значно більше витрат на її утримання, а на послуги 
організації існує високий попит, то така організація 
є продуктивною. Ідеальною В. Нісканен називав 
ситуацію, коли зростання бюджетних витрат супро‑
воджується підвищенням задоволеності споживачів 
від отриманих послуг.

Підставою для створення бюрократичної органі‑
зації, на думку У. Нісканена, є попит споживачів на 
певні послуги або продукцію. Якщо такого попиту 
немає, то і організація є непотрібною.

Між тим, як зазначав У. Нісканен, єдина турбота 
«традиційного бюро» полягає в освоєнні наявного 
бюджету. Тому бюрократичні організації не приді‑
ляють належної уваги мінімізації свої витрат. Через 
цю причину, на його думку, по‑перше, для кожної 
такої організації повинен існувати певний, можливо 
законодавчо встановлений, обсяг (розмір) витрат на 
виробництво однієї послуги. Чим менше бюджетних 
коштів витрачатиме певна організація на її виробни‑
цтво — тим ефективніше вона працює з економічної 
точки зору. Чим більше задоволені споживачі — тим 
ефективніше ця організація працює з соціальної точ‑
ки зору. Поєднання критеріїв економічної та соціаль‑
ної ефективності в публічному секторі допомагає чітко 
оцінювати діяльність бюрократичних організацій. 
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Найбільші труднощі, як зазначав У. Нісканен, ви‑
никають при перевірці цих тверджень щодо «бюро», 
що є єдиним (монопольним) виробником продуктів 
(послуг), наприклад, такого як Міністерство оборони. 
Для таких установ, на його думку, доцільно прово‑
дити порівняння між різними підрозділами в різні 
моменти часу або з організаціями, які виробляють 
аналогічну продукцію в іншій країні.

Для підвищення ефективності роботи бюрокра‑
тичних організацій У. Нісканен пропонує, по‑друге, 
створити для них конкурентне середовище з ви-
соко-еластичною функцією попиту. При цьому 
заохочується допуск «на ринок послуг» громадських, 
приватних та інших організацій.

По‑третє, пропонується змінити мотивацію бю-
рократів і направити її на скорочення витрат на 
надання однієї послуги. На його думку, економічно 
ефективними можна назвати тільки рішення, що 
ведуть до зростання бюджету організації.

Таким чином, У. Нісканен поставив питання про 
необхідність чіткого вимірювання продуктивності 
роботи бюрократії ринковими методами і запропо‑
нував бюрократичним організаціям в конкурентній 
боротьбі зайняти своє місце в ринковій системі пу‑
блічних послуг. Задоволеність споживачів, на його 
думку, буде досягнута завдяки високій конкуренції 
між різноманітними надавачами послуг. Якщо ж 
споживачі будуть незадоволені, то вони перестануть 
бути клієнтами даної організації.

Передаючи деякі функції публічних установ при‑
ватним організаціям, У. Нісканен сподівається на 
раціональний вибір споживача. Вибираючи ту чи 
іншу організацію, споживач, відповідно до теорії 
раціонального вибору, зупиниться на тій, яка надає 
найбільш якісні послуги за найбільш прийнятними 
цінами. Починає діяти механізм конкуренції: орга‑
нізації, що надають неякісні або невиправдано дорогі 
послуги, змушені або оптимізувати свою діяльність 
відповідно до вимог ринку, або зовсім покинути його 
(припинити свою роботу).

Отже, У. Нісканен, свій підхід щодо раціоналі‑
зації бюрократичної діяльності побудував та трьох 
основних складових: оптимізація витрат, створення 
конкуренція, мотивація чиновників.

У той же час, варто відзначити, що даний підхід 
справедливо було піддано критиці з боку широкого 
кола науковців. Вони зазначали, що держава надає 
людині ті суспільні блага, які дуже часто мають вла‑
стивості неподільності і неможливості виключення 
того чи іншого індивіда з їх споживання (національ‑
на оборона, охорона правопорядку, інфраструктура 
тощо). Суспільні блага не вибирає ні конкретний 
індивід, ні суспільство в цілому, але в той же час 
і індивід, і суспільство не можуть без них обійтися.

Апелюючи даному твердженню можна зазначити, 
що раціоналізація діяльності бюрократії повинна 
враховувати мету, завдання і специфіку діяльності 
кожної організації. Так, діяльність держави щодо 

надання неподільних послуг населенню повинна 
підпорядковуватися принципам індивідуальної 
(де головною є оцінка індивідуального результату), 
так і колективної раціональності (де головним є 
досягнення організаційних цілей). Так, зокрема, 
унеможливлення проявів бюрократизму у окремих 
чиновників під час надання певних неподільних благ 
можна забезпечити через створення таких правил 
і умов роботи, за яких асоціальна діяльність буде 
невигідною для чиновника, і, відповідно, й не ра‑
ціональною. А рівень колективної раціональності 
можна визначити за допомоги узагальнених показ‑
ників досягнення/недосягнення певних тактичних 
і стратегічних цілей.

Також звернемо увагу на той факт, що підви‑
щенню раціональності діяльності сприяє чітке 
визначення її цілей, які, як правило, принципово 
відрізняються у менеджерів і адміністраторів. Ба‑
зовий навик менеджерів — забезпечити досягнення 
організаційних цілей, у той час як від адміністра‑
тора, як правило, потрібно, вміння виконувати свої 
особисті індивідуальні плани роботи, дотримуючись 
певних процедурних і регламентних норм.

Новизна даного підходу полягає в тому, що подо‑
лання бюрократизму може бути досягнуто не тіль‑
ки шляхом зміни функцій державної бюрократії, 
а саме — передачі частини її функцій приватним 
і громадським організаціям, але і шляхом зміни 
форм і методів діяльності держави та її представни‑
ків — державних службовців різних рівнів, кожен 
з яких буде чітко розуміти цілі та завдання своєї 
роботи.

Відзначимо, що теоретичною, можна навіть ска‑
зати світоглядною основою описаного підходу до 
модернізації бюрократичної діяльності, є теорія 
раціонального вибору, що базується, в свою чергу 
на принципі індивідуальної раціональності. Інди‑
відуальна раціональність полягає у визнанні раціо‑
нальності індивідуального вибору людини за умови 
його усвідомленості своїх цілей і добровільності 
своїх вчинків. Інструментом ефективної боротьби 
з бюрократизмом в рамках теорії раціонального 
вибору вважається розвиток «м’якої інфраструк‑
тури», що означає збільшення індивідуальних прав 
людини (створення належних умов для роботи, до‑
тримання виконання контрактів, забезпечення за 
умов виконання умов контракту гідної зарплати 
тощо) і обмеження сфер втручання зовнішніх сил, 
зокрема, керівників у процес виробничої діяльності 
[2]. Важливим стає не спосіб досягнення мети, а сам 
факт її досягнення. Це істотно збільшує рівень са‑
мостійності працівників і вимагає від них наявності 
принципово інших вмінь та індивідуальних якостей, 
ніж за традиційної моделі публічного управління.

Слідуючи зазначеному підходу, процес найму 
працівників органів публічного управління має від‑
буватися, виходячи з необхідних на даний момент 
і для даної посади навичок і якостей. При цьому 
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необхідні для працівників органів публічного управ‑
ління особистісні якості мають бути відображені 
в спеціальній системі вимог. Серед цих якостей 
особливе значення мають такі особисті якості, як: 
справедливість, неупередженість, вміння визнача‑
ти цілі і завдання, стратегічне мислення, вміння 
мотивувати підлеглих, здатність до саморозвитку, 
орієнтація на надання послуг тощо [3]. При цьому 
під час найму на роботу повинні використовуватися 
комісії з відбору кандидатів, представники якої, ма‑
ють частково складатися з представників громадян‑
ського суспільства, що забезпечуватиме відкритість 
та прозорість. Також має активно застосовуватися 
практика відбору на основі іспиту, використання 
спеціалізованих атестаційних центрів.

Важливий принцип цього підходу передбачає 
втручання держави у певні сфери діяльності окремих 
бюрократичних структур чи працівників тільки за 
умов незадовільної роботи механізмів саморегуляції. 
Підходи до розподілу компетенції в сучасній дер‑
жаві повинні бути засновані на принципі рішення 
проблем найближче знайомими з соціальною реаль‑
ністю суб’єктами. Проблема розглядається на тому 
рівні, де вона виникає, уникаючи втручання у цей 
процес ззовні. І певною мірою це перетинається 
з поширеним у європейській практиці принципом 
субсидіарності публічного управління.

Відзначимо, що принцип вирішення проблем на 
тому рівні управління, на якому вони виникають, 
широко використовується у Франції, де в компе‑
тенцію інститутів місцевого самоврядування вхо‑
дить не тільки виконання, але і прийняття рішень 
в тому випадку, якщо на місцевому рівні їх зручніше 
вирішувати [8]. На наш погляд принцип передачі 
компетенції на місцевий рівень представляється 
прийнятним і в українських умовах. А це в свою 
чергу вимагає проведення подальших реформ щодо 
децентралізації публічного управління.

Зазначимо, що в розвинених європейських краї‑
нах протягом останніх 20–30 років спостерігається 
процес децентралізації державного управління та 
поступового витіснення даного інституту з сфери 
регіонального і місцевого розвитку, де з’являються 
нові (наддержавні, корпоративні, місцеві, громад‑
ські) центри впливу, здатні здійснювати ефективний 
контроль і керувати певними сферами соціального 
простору [9].

Зазначений процес спирається на розуміння не‑
обхідності зниження ролі державної бюрократії 
в прийнятті управлінських рішень, що стосуються 
будь‑якої сфери регіонального або місцевого роз‑
витку. При цьому він передбачає розвиток інсти‑
туту саморегульованих професійних установ, що 
представляють собою некомерційні організації, 
створені певним професійним співтовариством з ме‑
тою захисту своїх інтересів, формування стандартів 
і правил професійної діяльності у певній сфері, а та‑
кож контролю за їх дотриманням. В деякій мірі цей 

інститут нагадує професійні спілки з розширеним 
функціоналом і більш професійним підбором кадрів. 
Таким саморегульованим експертним організаціям 
і в Україні може бути передано низку регулюючих 
повноважень, які сьогодні виконуються управлін‑
нями та департаментами місцевих державних ад‑
міністрацій. У стратегічній перспективі це могло, 
окрім іншого, б істотно знизити навантаження на 
державний бюджет і забезпечити прийняття більш 
кваліфікованих управлінських рішень за участі 
широкого кола фахівців у відповідній сфері.

Ще один важливий принцип раціоналізації бю‑
рократичної діяльності — принцип заміщення, що 
передбачає заохочення ініціатив, які передбачають 
колективне управління справами (меценатство, во‑
лонтерство, створення асоціацій). Держава регулює 
відносини між такими суб’єктами, делегує їм повно‑
важення щодо вирішення публічних проблем. Таким 
чином підтримується колективна (партнерська) ді‑
яльність, яка сприяє згуртуванню громадян навколо 
спільних цілей. Держава при цьому пропонує всім 
акторам рівну підтримку, сприяючи, таким чином, 
гомогенізації управлінського простору.

Установлення таких відносин з різноманітни‑
ми суб’єктами публічного управління обумовлює 
необхідність формування нових підходів до адмі‑
ністративної етики працівників органів публічного 
управління.

Виходячи з вимог щодо раціоналізації бюрокра‑
тичної діяльності доцільно, на нашу думку, говорити 
про формування нової «раціональної етики», що 
будуватиметься навколо таких вимог для праців‑
ників органів публічного управління:
– розуміння тактичних і стратегічних цілей як 

своєї діяльності, так і діяльності своєї організа‑
ції;

– обов’язкове співставлення цілей і засобів її до‑
сягнення;

– раціональне використання ресурсів, економія 
бюджетних коштів;

– намагання задовольнити потреби громадян;
– чітке і оперативне виконання поставлених за‑

вдань;
– вміння налагодити рівноправні партнерські від‑

носини як із колегами по роботі, так і з сторонні‑
ми громадянами і організаціями.
Особливе значення у цьому переліку має вміння 

налагодження комунікативної взаємодії з іншими 
суб’єктами публічної політики [4].

Між тим, зазначимо, що поведінка чиновника 
та його особистісні професійні якості формуються 
на основі трьох складових:
– по‑перше, виходячи з його первинної соціаліза‑

ції (сім’я школа тощо) — на їх основі формують‑
ся, як правило, особисті інтереси;

– по‑друге, вторинної соціалізації (професійне 
оточення), — на їх основі формуються корпора‑
тивні інтереси;
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– по‑третє, професійні (кваліфікаційні вимоги), 
під які кожен чиновник вимушений підлашто‑
вувати свою діяльність, якщо він зацікавлений 
у збереженні свого місця роботи.
Останні, на відміну від перших двох, можуть 

постійно змінюватися, але саме вони мають стати 
основою формування професійних інтересів і відпо‑
відної професійної діяльності.

Якщо цього не трапляється (під впливом вну‑
трішніх або зовнішніх чинників), то відносна за‑
критість і привілейований стан сприяють появі 
у чиновників відчуття самодостатності власних (або 
корпоративних) етичних норм і правил поведінки, 
впевненості в їх істинності. Корпоративний дух 
та особисті інтереси ставляться вище будь‑яких 
етичних стандартів. У такій ситуації чиновник за‑
знає професійної деформації, наслідком якої стає 
зневажливе ставлення громадян. Інтереси інших 
суб’єктів, що не збігаються з інтересами організації 
або окремого чиновника, сприймаються вороже 
і ігноруються. При цьому така лінія поведінки ви‑
правдовується певними корпоративними прави‑
лами або особистими інтересами, які видаються за 
державні (національні, регіональні тощо). Таким 
чином чиновники, не беручи участі у формуван‑
ні державної політики і певною мірою ігноруючи 
правові та моральні норми, представляють себе 
в якості представника саме держави. Між тим, для 
забезпечення модернізації діяльності органів пу‑
блічного управління необхідною стає якісна зміна 
підходів до адміністративної діяльності. Так, якщо 
традиційна модель публічного управління виходила 
з ідеї служіння чиновників державі, то нові моделі 

публічного управління орієнтуються на служіння 
соціальним (громадським) інтересам. І вимоги ра‑
ціоналізації діяльності обумовлюють обов’язкове 
врахування саме цього чиннику.

Порівняння характеристик традиційних і сучас‑
них бюрократів, а також осіб, схильних до бюрокра‑
тизму у своїй роботі наведено в таблиці 1.

Таким чином, говорячи про «раціональну ети‑
ку» сучасного бюрократа, можна виділити такі її 
основні риси.

1. Орієнтація на результат, вирішення проблем.
2. Високий рівень професіоналізму і компетент‑

ності.
3. Творчий підхід до виконання своєї роботи.
4. Порядність.
5. Пріоритет соціально значущих цілей в роботі.
6. Політична нейтральність.
7. Повага до інших думок, толерантність.
8. Використання різноманітних інститутів, за‑

собів і мереж для комунікації з громадськістю, за‑
стосування комунікативної взаємодії.

9. Рівноправні відносини з різними суб’єктами 
публічної політики і управління.

Отже, можна зазначити, що в сучасних умовах 
потреба в бюрократії ще існує, між тим, вона має 
істотно змінювати свої риси, в тому числі в етичній 
сфері. Коріння бюрократизму — зловживання служ‑
бовим становищем і формального підходу до своїх 
обов’язків — можуть бути подолані як під впливом 
внутрішнього (організаційного) так і зовнішнього 
середовища (завдяки наданню громадськості та про‑
фесійним організаціям (спілкам) прав щодо участі 
у виробленні публічної політики та контролю над її 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика поведінки бюрократів

№ Ознаки діяльності

Поведінка ідеального  
бюрократа в межах  
традиційної моделі  

М. Вебером

Поведінка бюрократа 
з ознаками бюрократизму

Поведінка сучасного  
«раціонального  

бюрократа»

1. Головне в роботі Дотримання процедур Особиста (корпоративна) 
користь

Досягнення результату

2. Особливості комуніка‑
цій з громадянами

На основі визначених 
стандартів, правил і норм

На основі викривлення, 
доведення до абсурду 

існуючих правил і норм

Постійна комунікативна 
взаємодія, використання 

неформальних комунікацій

3. Ставлення до громадян Нейтральність Упередженість Повага

4. Ставлення до навчання Періодично підвищує 
свою кваліфікацію

Ігнорує і вчиться лише 
у разі, якщо це допомагає 

утримати посаду

Прихильник навчання 
протягом житті

5. Ставлення до інновацій Застосовує лише у разі 
отримання команди від 

керівників

Сприймає як загрозу Прагне до інновацій

6. Ставлення до ризиків Не ризикує Ризикує для отримання 
особистої вигоди

Ризикує для досягнення 
результату

7. Ставлення до помилок Уникає у зв’язку із мож‑
ливими наслідками для 

кар’єри

Перекладає їх на інших Відноситься спокійно, 
адже вони є частиною 

роботи
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реалізацією). Крім того, необхідно створення такої 
нормативно‑правової бази, коли соціальна ефективна 
діяльність стане вигідніша тяганини та формалізації. 
Однім з елементів такої бази мають стати відповідні 
етичні кодекси «раціонального бюрократа», що 
будуть стимулювати творчий підхід до справи та 
інноваційні процеси. Засадничі принципи такого 
кодексу наведені вище.

Результатом раціоналізації бюрократичної ді‑
яльності у такому разі стане істотне підвищення 
ефективності діяльності органів публічного управ‑
ління, яку варто розглядати як «співвідношення 
використаних можливостей (внутрішніх і зовнішніх) 
і отриманих організаційних результатів (внутрішніх 
і зовнішніх), сукупність яких дає соціальний ре‑
зультат — вплив діяльності органів влади на рівень 
життя населення» [6, с. 217].

Таким чином, модернізація публічного управ‑
ління, передбачає його перетворення на, з одного 
боку, раціональну (грамотно і чітко організовану), 
з другого — на ефективну діяльність, з третього, на 
ту, що реалізується за участі широкого кола суб’єк‑
тів, що вимагає від чиновників оволодіння новою 
«раціональною етикою» та новими ІКТ.

Також зазначимо, що в українських реаліях, 
неефективність публічного управління обумовле‑
на неправильним визначенням цілей організації 
і засобів їх досягнення, в неприпустимій підміні 
мети засобами і другорядними завданнями, а та‑
кож підміні головної цілі локальній. Вирішенню 
цих проблем повинні сприяти зміни в законі «Про 
державну службу» за наступними напрямками:
– визначити головні цілі діяльності різних рівнів 

управління і категорій державних службовців. 
В додатках до Закону можна запропонувати ва‑
ріант дерева цілей, яке повинно включати набір 
цілей різних управлінських рівнів і ієрархічних 
посад;

– в розділі «Основні терміни» конкретизувати 
поняття: «професіоналізм», «компетентність», 
«стабільність державної служби»;

– сформулювати кваліфікаційні вимоги та кон‑
кретні вміння, необхідні для чиновників, за‑
мість формального критерію наявності певної 
освіти або знання певної мови;

– запровадити прямий взаємозв’язок між ефек‑
тивністю роботи та оплатою праці і просуванням 
по службі.

Таким чином, створюючи систему належних 
стимулів для людей, готових працювати в органах 
публічного управління, створюється можливість 
звести до мінімуму бюрократизм в системі публічно‑
го управління і забезпечити перехід до формування 
органів публічного управління на основі принципів 
об’єктивності, професійної конкуренції, раціональ‑
ної етики, ефективності й прозорості. Результатом 
впровадження зазначених змін стане якісна зміна 
складу державних службовців і залучення на роботу 
фахівців з високими професійними та особистісними 
якостями.

При цьому важливим завданням громадськості є 
здійснення контролю за роботою органів публічного 
управління. Такий контроль повинен реалізовувати‑
ся в різних формах, а механізми його реалізації по‑
винні бути чітко визначені і нормативно закріплені.

Висновки і перспективи подальших наукових 
досліджень. Негативні наслідки бюрократизму, 
його соціальна небезпека обумовлюють необхідність 
в комплексній системі заходів, орієнтованих на 
раціоналізацію бюрократичної діяльності, забезпе‑
чення профілактики (запобігання) бюрократизму, 
включаючи відновлення порушених бюрократизмом 
прав, свобод і законних інтересів громадян або ор‑
ганізацій. Серед них вирішальними є ті з них, які 
зумовлюються умовами демократичного політичного 
режиму. Сюди, наприклад, відносяться основопо‑
ложні демократичні принципи формування і діяль‑
ності органів публічного управління (конкуренція, 
виборність, підзвітність, змінюваність, прозорість, 
громадський контроль тощо).

Важливим напрямом протидії бюрократизму стає 
і впровадження «раціональної етики», елементами 
якої є такі характеристики: орієнтація на результат, 
вирішення проблем; високий рівень професіоналізму 
і компетентності; творчий підхід до виконання своєї 
роботи; порядність; пріоритет соціально значущих 
цілей в роботі; політична нейтральність; повага до 
інших думок, толерантність; використання різнома‑
нітних інститутів, засобів і мереж для комунікації 
з громадськістю, застосування комунікативної вза‑
ємодії; рівноправні відносини з різними суб’єктами 
публічної політики і управління.

При цьому неабияке значення у сучасних умовах 
набуває впровадження сучасних ІКТ. Особливості 
цього процесу будуть розглянуті у наступних пуб‑
лікаціях.



16

// Державне управління // // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 21 (61), 1 т., 2018

Література
1. Дзюндзюк В. Б. Ефективність діяльності публічних організацій: [монографія] / В. Б. Дзюндзюк. — Х.: Вид‑во 

ХарРІ УАДУ «Магістр», 2003. — 236 с.
2. Капогузов Е. А. Теория общественного выбора как теоретический фундамент реформ государственного управ‑

ления / Е. Капогузов // Вестник НГУ. Серия: Социально‑экономические науки. — 2012. — Т. 12. — Вып. 2. — 
С. 21–30.

3. Ковальчук Ю. Професійно важливі якості державних службовців: теоретичний аналіз та засади формування / 
Ю. Ковальчук // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2015. — Вип. 3. — С. 237–248.

4. Крутій О. М. Комплексний механізм діалогової взаємодії органів влади і громадськості [Електронний ресурс] / 
О. М. Крутій. — Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e‑book/db/2012–2/doc/1/02.pdf.

5. Нисканен В. Особая экономика бюрократии / В. Нисканен // Вехи экономической мысли. Экономика благосо‑
стояния и общественный выбор. Т. 4. — СПб.: Экономическая школа. 2004. — С. 477–493.

6. Олійник Д. В. Розуміння ефективності діяльності місцевих органів влади: від бюрократизму до менеджериз‑
му / Д. В. Олійник // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. — Х.: Вид‑во ХарРІ НАДУ «Ма‑
гістр». — 2013. — № 1 (43). — С. 211–218.

7. Олсон М. Власть и процветание. Перерастая коммунистические и капиталистические диктатуры. — М.: Новое 
издательство, 2012. — 212 с.

8. Чорнорук А. Організація публічного управління на місцевому рівні у Франції: досвід для України / А. Чор‑
норук. // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2014. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Patp_2014_2_26

9. Шпортюк Н. Теоретичні підходи до організації управління муніципальними утвореннями в країнах Європей‑
ського Союзу / Н. Шпортюк // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2015. — Вип. 1. — С. 282–291.



17

// International scientific journal «Internauka» // № 21 (61), vol. 1, 2018 // Historical sciences //

УДК 94:323.25(47+57)”1932/1933”
Телегуз Андрій Володимирович
кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри етнології та краєзнавства
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Телегуз Андрей Владимирович
кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры этнологии и краеведения
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова
Teleguz Andrii
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Ethnology and Local History
National Pedagogical Dragomanov University

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 рр.  
ЯК ПРОЯВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  

КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ СРСР

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ГОЛОДОМОРА 1932–1933 гг.  
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА СССР

CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE HOLODOMOR OF 1932–1933  
AS A MANIFESTATION OF THE NATIONAL POLICY  

OF THE COMMUNIST REGIME OF THE USSR

Анотація. Досліджуються етнонаціональні, політичні, економічні та етнопсихологічні наслідки Голодомору україн-
ської нації в 1932–1933 роках.

Ключові слова: Голодомор, геноцид, комуністичний режим, українці, наслідки.

Аннотация. Исследуются этнонациональные, политические, экономические и этнопсихологических последствия 
Голодомора украинской нации в 1932–1933 годах.

Ключевые слова: Голодомор, геноцид, коммунистический режим, украинцы, последствия.

Summary. Ethnonational, political, economic and ethnopsychological consequences of the Holodomor of the Ukrainian 
nation in 1932–1933 are researched.

Key words: Holodomor, genocide, communist regime, Ukrainians, consequences.
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Більшовицький переворот у жовтні 1917 р. 
зруйнував Російську імперію, але зберіг ідею 

російського імперського панування, котра реалі‑
зовувалась під час більшовицької окупації Украї‑
ни на початку 1920‑х рр. У роки діяльності УНР та 
Української Держави, навіть у часи воєнного заго‑
стрення, селяни не знали, що таке масовий голод. 
Він здійснився восени 1921 р., коли радянська 
влада остаточно захопила владу в Україні. Наста‑
ли роки «братнього» розподілу смерті [17, c. 3].

Найжорстокішим злодіянням російського ко‑
муністичного режиму проти української нації був 
голодомор 1932–1933 рр. Це була спланована про‑
ти українства акція, яка мала ліквідувати основу 
української нації і національного відродження, 
зруйнувати незалежницькі мрії, унеможливити 
протистояння радянській владі.

Мета статті — дослідити причини і наслідки Голо‑
домору‑геноциду 1932–1933 рр., визначити основні 
злочинні дії вищого партійного керівництва СРСР 



18

// Історичні науки // // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 21 (61), 1 т., 2018

та УСРР, щодо українського народу. Відповідно до 
мети в статті вирішуються наступні завдання: проа‑
налізувати цілеспрямовані рішення більшовицької 
влади спрямовані на фізичне винищення українців; 
визначити головні наслідки голодомору для долі 
української нації.

Масове фізичне винищення українських хліборо‑
бів штучним голодом було свідомим терористичним 
актом політичної системи проти мирних людей, 
внаслідок чого зникали цілі покоління землеробів, 
було зруйновано соціальні основи нації, її традиції, 
духовну культуру та самобутність. Аналіз змісту 
опублікованих протягом 1929–1933 рр. близько 30‑
ти постанов ЦК ВКП(б), Раднаркому УРСР та СРСР, 
ЦК КП(б)У засвідчує факти свідомого й цілеспрямо‑
ваного створення таких умов життя для сільського 
населення, понад дві третини якого становили етніч‑
ні українці, що призвело до їх відвертого фізичного 
винищення. Голодомор 1932–33 років — це свідомо 
заподіяна акція. Як свідчать документальні джерела, 
хліб в Україні був, але хліб з України забрали. Піс‑
ля приїзду Молотова до України восени 1932 року, 
коли, здавалося б, з нашої країни вивезли все, що 
тільки можливо, Сталін присилає Кагановича, за 
участі якого 29 грудня цього ж року відбувається за‑
сідання Політбюро ЦК КП(б)У, на якому ухвалюєть‑
ся рішення забрати у «одноосібників Харківської та 
Дніпропетровської областей не лише все майно, але 
й всю садибну землю та всі будівлі» [28, с. 98–113; 
11, с. 15; 21]. Згодом було прийнято низку рішень 
про повне вилучення хліба та інших продуктів хар‑
чування у сільській місцевості України [21].

Те, що відбулося в Україні у 1933 році, не 
знайшло адекватного висвітлення в архівних дже‑
релах. Причина в тому, що Сталін наказав ставитися 
до Голодомору як до неіснуючого явища. Особливо 
дивне враження справляють стенографічні звіти 
пленумів і протоколи політбюро ЦК КП(б)У часів 
Голодомору [28, с. 103–112]. В них відображено 
відчайдушну боротьбу з окремими конкретними 
проявами голоду, але не згадується саме слово «го‑
лод». Заборона на це слово не викликалася, зрозу‑
міло, побоюваннями за просочування негативної 
інформації. По‑перше, голод різної інтенсивності 
охопив мало не всю хлібовиробну смугу країни і не 
становив таємниці. По‑друге, документація пар‑
тійних органів завжди мала гриф «цілком таємно». 
Сталін насправді не бажав обговорення проблеми 
голоду. Воно означало б визнання факту економіч‑
ної катастрофи, в яку потрапила країна внаслідок 
авантюристичної політики «наступу соціалізму по 
всьому фронту» та «світової комуністичної револю‑
ції». Більше того, воно означало б дозвіл оцінювати 
рішення, негласно прийняті на найвищому рівні 
з метою виходу з катастрофи. А саме ці рішення й 
призвели до Голодомору.

Запровадження з грудня 1932 року паспортного 
режиму та інституту прописки для населення міст 

і новобудов адміністративно закріплювало селян 
у колгоспах [24, с. 410–414; 29 с. 212]. Одночасно 
до мінімуму було скорочено присадибні ділянки 
колгоспників, щоб вони могли забезпечувати свій 
прожитковий мінімум лише працею в громадському 
господарстві. Скасування продрозкладки, що загнала 
сільське господарство в глухий кут, можна вважати 
визнанням безперспективності праці, продукт якої на‑
лежав державі цілком, тобто за змістом рабської праці. 
На зміну їй приходила система виробничих відносин, 
яка будувалася на примусовому поділі продукту праці 
в його натуральній формі між працівником і держа‑
вою. Така система відносин властива кріпосництву.

Основною причиною голодомору‑геноциду 1932–
1933 рр. була цілеспрямована злодійська політи‑
ка російського більшовицького керівництва. Це 
призвело до смерті від голоду мільйони українців, 
який однозначно потрібно назвати тільки, як не‑
природний. Спроби боротись проти насильства жор‑
стоко придушувалися. Вище партійно‑державне 
керівництво Української Соціалістичної Радянської 
Республіки, зокрема, генеральний секретар КП(б)
У С. Косіор, голова Раднаркому України В. Чубар, 
голова ВУЦВК Г. Петровський, не лише не проти‑
стояли диктату Й. Сталіна, а фактично стали ініці‑
ативним знаряддям у його руках.

У документах Політбюро ЦК КП(б)У збереглося 
свідчення про те, що восени 1932 року організову‑
валися з України так звані «зелені ешелони» для 
забезпечення промислових центрів Росії продуктами 
харчування до жовтневих свят. З України вивозили 
навіть квашені огірки, капусту та помідори. Таким 
чином, ті люди, котрі вирощували цю продукцію, 
залишалися приреченими на голодну смерть [25; 
14, с. 13; 16, с. 17].

Історики і демографи сперечаються навколо кіль‑
кості жертв Голодомору, виголошуючи різні дані 
від 3 до 10 мільйонів. Найвірогідніше, враховуючи 
матеріали перепису населення 1937‑го року, втрати 
населення внаслідок повного фізичного виснаження, 
тифу, кишково‑шлункових отруєнь, канібалізму, 
репресій, самогубств на ґрунті розладу психіки та 
соціального колапсу, жертви становили від 7 до 10 
мільйонів людей на теренах України. Поза тим, 
Голодомор це демографічна катастрофа, що мала 
тотальний характер.

Вчені продовжують вивчати архівні джерела, 
з’ясовуючи абсолютні та відносні дані кількості 
жертв Голодомору. Очевидно, критерієм масштаб‑
ності трагедії є не лише цифри, а й здатність кожної 
людини сприймати чуже горе, як своє. Всеосяжність 
національної катастрофи 1932–1933‑го років можна 
збагнути лише глибиною внутрішнього потрясіння 
кожного, хто вважає себе цивілізованою людиною.

Група російських статистиків поверхово, лише на 
підставі підрахунку середньомісячного рівня смерт‑
ності визначає, що в Україні у 1932–34 рр. померло 
близько 2 млн. людей [9, с. 118–127; 7, с. 256 263; 
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8, с. 28–42; 10; 1, с. 135–146; 26, с. 175–181]. Од‑
нак є серйозні підстави вважати цю оцінку явно 
заниженою.

Опубліковані нещодавно дані перепису 1937 року 
показують, що чисельність населення УРСР між 
1931 і 1937 роком зменшилася на 2,8 млн. осіб. Од‑
нак ці цифри не дають повного уявлення про кіль‑
кість жертв [13; 22, с.. 20; 3, с. 6–63; 2; 4].

Український історик С. Кульчицький продовжує 
оцінювати прямі втрати від голоду 3–3,5 млн. людей 
[13; 15; 12], а український демограф А. Перков‑
ський — 4 млн. чоловік[19, с. 24–36; 20, с. 24–33].

На думку провідних вітчизняних дослідників 
голодомору В. Марочка, В. Сергійчука, П. Чернеги 
жертвами геноциду стали близько 10 млн. україн‑
ців. Зокрема, 7 млн. в Україні та 3 млн. поза нею. 
Саме так вона згадується у дипломатичних рапортах 
1930‑х рр., в українській діаспорній історіографії 
[18, с. 14; 23; 27].

Отже, Голодомор — геноцид 1932–33 років став 
найбільшою трагедією України, її народу за всю 
історію:

1. Окрім очевидних людських втрат та величезно‑
го морального удару голод завдав непоправної шкоди 
українському національному життю. Він практично 
знищив старе українське село з його багатими народ‑
ними традиціями: працелюбність, любов до землі, 
релігійність, шана й повага старших тощо. Замість 
нього з’явилось колгоспне село з мешканцями, які 
вже ніколи не повставали проти радянської влади.

2. Колективізація приглушила почуття інди‑
відуалізму, яке було основним для ідентичності 
українського селянина.

3. На декілька поколінь Голодомор імплантував 
у свідомість селянства соціальний страх — страх 
голоду і смерті, політичну апатію і пасивність.

4. Голод перервав тяглість поколінь у розвитку 
української національної еліти.

5. Голод призупинив українізацію міст Сходу 
і Півдня України, після нього поповнення міського 
населення відбувалося переважно за рахунок іммі‑
грації з Росії тощо.

Після того, як голодом було виморено цвіт нації, 
носіїв культури, духовенство й селян — носіїв на‑

ціонального коду, історичні шанси на становлення 
українських еліт стали мінімальними. Відбулася 
«негативна селекція». До поголовного винищення 
українців голодом, знищення культури, мови, ре‑
лігії додалося заселення України неукраїнцями, 
тривалий процес асиміляції та інтернаціоналізму. 
Саме на ґрунті, щедро засіяному жертвами Голодо‑
мору — геноциду, ретельно культивувалася «уні‑
фікація», про яку наголошував славний українець 
Є. Сверстюк [6].

За антиукраїнською спрямованістю та масштаб‑
ністю застосування, голод 1933‑го року виявився 
найжахливішою зброєю масового знищення та соці‑
ального поневолення селянства, якою скористався 
тоталітарний режим в Україні.

Голод 1933‑го року в Україні — це не фізіологічне 
явище, а, насамперед, цинічна форма політичного 
терору, проблемами якої повинні перейматися істо‑
рики, соціологи, психологи, правознавці, філософи 
й політики. Наслідки та масштаби Голодомору у мі‑
стах та селах України в 1932–33 роках засвідчують 
глобальну соціо‑гуманітарну катастрофу в історії 
людства, а не лише українства.

Ця соціо‑гуманітарна катастрофа, незважаючи на 
відносну давність події, має психічні та психологічні 
наслідки для сучасної української нації.

Голодомор — геноцид великою мірою призвів до 
руйнування моральних засад людськості. Значних 
втрат зазнала мораль, совість, прив’язаність. Ок‑
ремим фактором, що спричинив зміну особистості 
внаслідок пережитого стресу, були страждання тих, 
хто вижив, і переживання ними вини за безпорад‑
ність і неспроможність врятувати помираючих від 
голоду. Втрачається самоповага і віра в інших людей, 
знижується самооцінка. Унаслідок цього люди стали 
залежними від чужої сили, малоініціативними, лег‑
ше піддаються впливам, стають «робочою масою», 
дають себе використати, люмпенізуються [6].

Зважаючи на все вище викладене можна зробити 
висновок, що голодомор‑геноцид 1932–1933 рр. це 
свідома акція комуністичного режиму СРСР проти 
українського народу. Дослідження всіх аспектів цієї 
глобальної трагедії є тематикою подальших праць 
з даної проблеми.
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ХІРУРГІЧНА ОНІХОПАТОЛОГІЯ, ЛІКУВАННЯ  
МІКОТИЧНО-АСОЦІЙОВАНИХ ДЕСТРУКТИВНИХ ІНКАРНАЦІЙНИХ ВИПАДКІВ: 

ДИСКУСІЙНІ КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ, АВТОРСЬКІ ПОГЛЯДИ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОНИХОПАТОЛОГИЯ, ЛЕЧЕНИЕ МИКОТИЧЕСКИ-
АССОЦИИРОВАННЫХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ИНКАРНАЦИОННЫХ СЛУЧАЕВ: 

ДИСКУССИОННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, АВТОРСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

SURGICAL ONYCHOPATHOLOGY, TREATMENT  
OF MICOTIC-ASSOCIATED DESTRUCTIVE INCARNATIVE CASES:  

DISCUSSIVE CLINICAL ASPECTS, AUTHORS‘ VIEWS

Анотація. У статті описані результати застосування авторських методик лікування деструктивного оніхомікозу з ін-
карнацією нігтя. Дослідження базуються на ретро- та проспективному аналізі за 10-річний період медичних карт 919 
хворих: 503 чоловіків і 416 жінок, віком від 5–95 років, що перебували на лікуванні в хірургічних відділеннях поліклінік 
м. Львова. Оптимальною авторською схемами комплексного лікування хірургічної оніхопатології вважеємо чотирьохе-
тапне видалення уражених структур при поліоніхомікозі через оніхолізовані ділянки під прикриттям пульс–терапії (ітра-
коназол), із застосуванням антимікотичних лініментів (тербінафін) і антимікотичних лаків, що дозволяє із статистичною 
достовірністю підвищити швидкість загоювання ран i досягнути повного клінічного та мікологічного виздоровлення.

Ключові слова: хірургічна оніхопатологія, деструктивний оніхомікоз, інкарнація нігтів, комплексне лікування.

Аннотация. В статье описаны результаты применения авторских методик лечения деструктивного онихомикоза с ин-
карнацией ногтя. Исследования базируются на ретро и проспективном анализе за 10-летний период медицинских карт 
919 больных: 503 мужчин и 416 женщин в возрасте от 5–95 лет, находившихся на лечении в хирургических отделениях 
поликлиник г. Львова. Оптимальной авторской схемами комплексного лечения хирургической онихопатологии считаем 
четырехэтапное удаление пораженных структур при полионихомикозе через онихолизованнные участки под прикрытием 
пульс-терапии (итраконазол), с применением противогрибковых линиментов (тербинафин) и антимикотических лаков, 
что позволяет со статистической достоверностью повысить скорость заживления ран, достичь полного клинического 
и микологического выздоровления.

Ключевые слова: хирургическая онихопатология, деструктивный онихомикоз, инкарнация ногтей, комплексное лечение.

Summary. The article describes the results of application of author’s treatment methods of destructive onychomycosis with 
the incarnation of the nail. The research on a retrospective and prospective analysis of medical cards of 919 patients during 
the 10-year period: 503 men and 416 women aged 5–95 years who were treated at the surgical departments of the Lviv clinic is 
based. By optimal author schemes of complex treatment of surgical onychopathology, we will consider the four-stage removal 
of the affected structures with polyonychomycosis through onycholized areas under the cover of pulse therapy (itraconazole), 
with the use of antimycotic liniments (terbinafine) and antimycotic lacquers, which allows to increase the speed of the wounds 
healing with statistical confidence and reach complete clinical mycological recovery.

Key words: surgical onychopathology, destructive onychomycosis, nails incarnation, complex treatment.

У більшості хворих на деструктивний оніхомі‑
коз наявне формування піднігтьового гіпер‑

кератозу, вростання нігтьової пластини у цих па‑
цієнтів носить вторинний характер [1; 6; 10–11]. 
Уважна оцінка змін нігтьової пластинки — харак‑
теру її дегенеративних змін, консистенції, забарв‑
лення, стану нігтьового ложа, нігтьових валиків, 
кутикули, шкіри пальців, міжпальцевих складок; 
кількості уражених нігтів на ногах і руках, послі‑
довності та симетричності ураження нігтів на верх‑
ніх і нижніх кінцівках [1; 9–12; 16], — ці симп‑
томи й ознаки сприяють адекватній емпіричній 

етіологічній діагностиці оніхомікозу [12; 17; 20]. 
Не існує алгоритмічно сформульованих підходів 
щодо методик місцевої та системної терапії міко‑
тичних уражень [10–11; 17; 20], відсутні протоко‑
ли надання медичної допомоги при оніхокриптозі 
[2; 5–8; 13–15; 21], вторинних інкарнаціях нігтя, 
комбінованій та поєднаній хірургічній оніхопато‑
логії [1; 9], необгрунтованими залишаються пока‑
зи щодо окремих методів хірургічного лікування, 
комбінованої терапії [1; 12; 16; 19–20], що детер‑
мінує неефективність корекції та великий відсо‑
ток післяопераційних деформацій та рецидивів 



24

// Медичні науки // // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 21 (61), 1 т., 2018

[1–5]. Найбільш ефективними методами системної 
антимікотичної терапії вважаємо пульс–терапію 
ітраконазолом або тербінафіном [1; 10–11]; засто‑
сування антимікотичних лініментів у післяопера‑
ційному періоді [10–11; 19], що особливо показане 
у комплексному лікуванні деструктивного поліо‑
ніхомікозу [9–12; 16–19], включаючи поєднані ви‑
падки з виникненням оніхокриптозу [1; 4; 10; 15; 
17–18]. Комплексне лікування гнійної оніхеальної 
патології включає хірургічний етап — резекцію 
[1–3; 8; 13–15; 18; 21] або видалення нігтя [1–2; 
10–12; 16], некректомію, розкриття та дренуван‑
ня гнійних вогнищ [1; 10–11], при необхідності — 
санацію кісткових уражень [10–11], консерватив‑
не лікування мікотичних і супутніх коморбідних 
уражень [1–4;16–19].

При наявності інкарнації / вростання нігтя, тоб‑
то врослому нігтю (ВН), виникненні патологічних 
деформацій нігтьових пластин, гіпергрануляцій 
та вогнищевих субунгвальних некрозів основний 
етап операційного лікування доповнюємо антиреци‑
дивними компонентами [1–3]. Наявність фонового 
облітеруючого судинного захворювання [1; 9–11] 
нерідко погіршує перебіг післяопераційного періоду 
і прогноз та вимагає застосування щадного і мак‑
симально ефективного методу [8; 10–13; 21]. При 
наявності деструктивного оніхомікозу [10–11; 15–17; 
19–21] в переважній більшості випадків показане 
видалення зміненого нігтя, санація патологічних 
нашарувань нігтьового ложа [7; 9; 12; 16; 19–20] 
з одномоментним видаленням дерматофітоми [1; 
3–7; 9], гіперкератозів [10; 12], ділянок інкарнаційно 
детермінованих некрозів, гіпергрануляцій [10–11].

Мета роботи. Дослідити на основі даних літера‑
тури та власних спостережень клініко‑морфологічні 
паралелі перебігу та проявів окремих нозологічних 
форм деструктивних оніхеальних уражень, їх поєд‑
нань та особливості лікувальної тактики.

Матеріал та методи дослідження. Хірургічна 
оніхопатологія включає групу нозологічних форм 
гнійно‑некротичних і мікотично‑асоційованих ура‑
жень нігтьової фаланги, — нігтя та навколонігтьових 
тканин [1; 5–9; 11; 16]. Дослідження базуються 
на ретро‑ та проспективному аналізі за 10‑річний 
період медичних карт 919 хворих: 503 чоловіків 
і 416 жінок, віком від 5–95 років, що перебували 
на лікуванні в хірургічних відділеннях поліклінік 
м. Львова. Ретроспективний матеріал включав 295 
спостережень оніхеальної патології: 177 чоловіків та 
118 жінок; вік хворих від 11 до 85 років. Хворі моло‑
дого віку становили 26,44%, середнього — 32,20%, 
похилого віку — 33,9% та старечого віку — 7,46% 
ретроспективної субвибірки. Проспективний мате‑
ріал констатував 624 випадків оніходеструкції: 326 
чоловіків та 298 жінок. Вік прооперованих хворих — 
від 5 до 92 років. Нами досліджено 414 випадків 
вростання, зокрема оніхокриптозу як основного 
варіанту неускладненого та некомбінованого ВН 

[2–4; 7; 13–15] і стверджено декілька типів вро‑
стання [1]: основні зміни епоніхеальних тканин та 
клінічні варіанти перебігу захворювання. Флукона‑
зол застосовано у 147 хворих (16% вибірки), тербі‑
нафін — у 165 осіб (17,95% вибірки) та ітраконазол 
у стандартних фунгіцидних концентраціях — у ін‑
ших 185 пацієнтів (20,13% вибірки), коефіцієнт 
Спірмена (ρ) у досліджуваних групах становив 0,552, 
0,561, 0,617; поєднані та комбіновані ураження 
переважно діагностували у хворих 40–50 років. 
Співставлення кількісних результатів у вибірках, 
як проміжний етап статистичного аналізу, прово‑
дилося з визначенням середнього арифметичного, 
стандандартної похибки середнього арифметичного 
та за допомогою двовибіркового t‑тесту Стьюдента 
для різнодисперсних вибірок після перевірки гіпо‑
тези про розподіл даних у вибірках за нормальним 
законом, показник достовірності різниці між се‑
редніми величинами (відмінність між середніми 
арифметичними величинами вважали достовірною 
при значенні Р ≤ 0,05). Довірювальний інтервал 
становив 95%, якщо первинні дані були наведені 
у вигляді кількісних величин, то використовували 
метод Пірсона; якщо якісних — метод Спірмена 
з наступним визначенням ступеня його статистичної 
значущості. Достовірність зміни показників до‑ та 
після лікування проводили за тестом Уілкоксона. 
В якості регресійної моделі було вибрано ANOVA 
тест. Визначали χ2 ступінь впливу досліджуваних 
зв’язків між нозологічними формами, морфологіч‑
ними проявами та ефективністю лікування [3–8; 11; 
21] на розвиток інкарнації нігтьової пластини та 
частоту виникнення ускладнень [6; 9; 21]. У статті 
використано матеріали та результати досліджень 
докторської дисертаційної роботи Вергуна А. Р., 
що є першим автором даної публікації, іншими спі‑
вавторами виконано імплементацію та апробацію 
результатів досліджень, написання і оформлення 
статті, без наявності юридичного та науково значи‑
мого конфлікту інтересів.

Результати та їх обговорення. Найчастішими 
варіантами морфологічних змін нігтьових пластин 
були: локальний і тотальний оніхолізис [7; 9; 16], 
який констатовано у 636 осіб — 69,21%; врослий ні‑
готь стверджено у 414 — 45,05% загальної вибірки, 
неускладнений оніхокриптоз переважно стверджено 
у осіб віком 30–40 років, (ступінь впливу, χ2=24,12, 
рівень значимості, р=0,028); тотальне гіпертрофічне 
грибкове ураження з формуванням піднігтьового 
гіперкератозу або оніхогрифозу, χ2=20,41, р<0,01 та 
субоніхеальної дерматофітоми, внаслідок компресії 
центральної частини нігтя детермінує вторинну 
інкарнацію, χ2=20,87, р<0,01; зростання частоти 
ускладнених процесів і розвиток мікотично‑асоці‑
йованого остеомієліту [1; 9–12] найчастіше спосте‑
рігали у 30–40 річних та 60–70 річних пацієнтів.

Неускладненим оніхокриптозом переважно ура‑
жаються особи молодого віку, (χ2=24,12, р=0,028), 
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пік частоти неускладнених випадків спостерігався 
в осіб віком 30–40 років, зростання частоти усклад‑
нених клінічних спостережень — у 30–40 річних та 
60–70 річних пацієнтів, поєднаних та комбінованих 
уражень [1; 6; 10–16] — у хворих 40–50 років, гра‑
фічна візуалізація констатує зростання імовірності 
розвитку «термінальної» мікотичної оніходеструкції 
[1; 10–11; 16]: вираженого тотального піднігтьового 
гіперкератозу [9–12; 16–17], оніхогрифозу, підніг‑
тьової дерматофітоми [11] та інших мікотичних 
негнійних оніхій [1; 7; 9] (р=0,012) які, а також 
поліоніхомікоз є надзвичайно характерними для 
осіб похилого та старечого віку (χ2=24,12, р=0,028). 
Деструктивні ускладнені мікотичні оніхеальні 
ураження стверджено у 505 хворих, віком 5–95 
років, піднігтьовий гіперкератоз та оніхогрифоз 
констатовано відповідно у 201 хворого — 21,87% 
та 48 пацієнтів — 5,22% клінічних спостережень 
оніхії (ступінь впливу, χ2=20,13, рівень значимості, 
р<0,01), діагностика яких ґрунтується на оцінці мор‑
фологічних змін нігтя та навколонігтьових тканин 
[7; 9–12; 15–17], визначенні індексу оніходеструкції 
[1] (ступінь впливу, χ2=24,12, рівень значимості, 
р=0,028), застосуванні комплексу морфологічних, 
рентгенологічних, бактеріо– і мікологічних дослі‑
джень з урахуванням клінічної схожості грибко‑
вих і негрибкових уражень [14–18; 21] (χ2=27,41, 
р<0,01), а також їх поєднань, згідно з патогенезом 
[1], які часто є причиною значних труднощів щодо 
вторинної інкарнації [1; 10–11] (χ2=17,35, р=0,0221), 
призводили до рецидивів та вторинних компресійних 
ускладнень [6–12; 15–17] (92 випадки — 22,22% 
інкарнацій), коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджу‑
ваних групах 0,552; інвалідизуючі ускладнення 
(остеомієліт) констатовано у 15 осіб (1,63% загальної 
вибірки) уражень дистальної фаланги. У випадках 
поліоніхомікозу було діагностовано вторинну ін‑
карнацію нігтів (χ2=17,35, р=0,0221), коефіцієнт 
Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 0,552–0,617 
внаслідок компресії гіперкератоїдними масами та 
дерматофітомою центральної частини мікотично 
змінених нігтів [1; 11; 16].

Патогенез інкарнації є достатньо складним і може 
представляти собою від 1 до 4 одномоментно існую‑
чих «порочних кіл» (Circulus vitiosus) [1], χ2=27,41, 
р<0,01, коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних 
групах 0,552–0,617, що створює певні труднощі для 
повноцінного комплексного лікування [10–12; 17; 
19–20] та вимагає індивідуалізованого підходу для 
хірургічної корекції та ведення післяопераційно‑
го періоду [18–21]. Інфільтративно‑серозна стадія 
(І тип) при подальшій дії етіологічного чинника 
переходить у некротично‑гнійну (ІІ та ІІІ тип), які 
є взаємоперехідними [1]. У 53,86% спостережень 
проспективної субвибірки нами констатовано оні‑
хомікоз та врослий ніготь [10–11]. Дистально‑ та 
проксимально латеральний оніхомікоз у таких ви‑
падках частіше носив характер вторинного захво‑

рювання, χ2=27,18, р<0,01, коефіцієнт Спірмена 
(ρ) у досліджуваних групах 0,588–0,617. У хворих 
на оніхомікоз, асоційований із вторинним врослим 
нігтем, наявне тотальне гіпертрофічне грибкове ура‑
ження з формуванням піднігтьового гіперкератозу 
або оніхогрифозу χ2=20,41, р<0,01) та субоніхеальної 
дерматофітоми, що ускладнює мобілізацію та хірур‑
гічне видалення уражених нігтів [2–3; 6–8; 10–11; 
20]. Оніхогрифоз, піднігтьовий гіперкератоз та дер‑
матофітома внаслідок компресії центральної частини 
нігтя детермінують вростання країв у білянігтьові 
валики [1; 10] з розвитком вторинної інкарнації нігтя 
(χ2=20,87, р<0,01); аналіз субоніхеального зішкрібу 
при оніхомікотичних ураженнях з вторинною інкар‑
нацією нігтя дозволив констатувати переважання 
дерматофітів [1; 4; 6; 9–11] (червоної трихофітії) 
(χ2=35,43, р<0,01), у третини пацієнтів виявлено 
асоціації мікотичних збудників та бактеріальної 
флори [1–20]. Нерідко спостерігаються також ви‑
падки патологічного вростання мікотично зміненої 
нігтьової пластини, що особливо характерно для 
трихофітій у людей похилого віку [10–11], χ2=28,25, 
р<0,01, коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних 
групах 0,552–0,612. Оніхогрифоз, піднігтьовий 
гіперкератоз та дерматофітома внаслідок компресії 
центральної частини нігтя детермінують вростання 
країв у білянігтьові валики з розвитком вторинної 
інкарнації нігтя, що детермінує виникнення го‑
стрих гнійних процесів. Мікотично‑асоційований 
остеомієліт характеризується тріадою симптомів: 
помірно‑виражений біль у дистальний фаланзі, 
що посилюється при натискання на пучку пальця; 
наявність деструктивного піднігтьового гіперкера‑
тозу з оніхолізисом та центральним некрозом дер‑
матофітоми [1]; тривало існуючі гнійні виділення 
з епоніхеальних «каналів» та субоніхеально — з‑під 
некротизованих ділянок дерматофітоми. Наявність 
вогнищ оніхолізису і розпаду ділянок гіперкератозу, 
що призводить до відшарування частини нігтьової 
пластини (χ2=15,23, р<0,0211), на нашу думку, об‑
ґрунтовує доцільність виконання малотравматичної 
оніхектомії [10–11] через оніхолізовані структури 
[6–9] з одномоментним послідовним видаленням 
дерматофітоми та ділянок вростання з епоніхеаль‑
ними валиками [16–18; 21].

Найбільш ефективними методами системної 
антимікотичної терапії вважаємо пульс‑терапію 
флуконазолом, ітраконазолом та тербінафіном (флу‑
коназол застосовано у 147 хворих (16% вибірки), 
тербінафін — у 165 осіб (17,95% вибірки) та ітра‑
коназол у стандартних фунгіцидних концентраціях 
[10–11; 19–20] — у інших 186 пацієнтів (20,24% 
вибірки), що забезпечує при наявності деструкції 
клінічне видужання у 45–60% хворих; серед місце‑
вих препаратів оптимальним вважаємо застосування 
тербінафіну [1; 10–11], що дозволяє досягти при 
комбінованій терапії понад 75% повного видужан‑
ня при оніхомікозі (χ2=22,13, р<0,01), включаючи 
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комбіновані випадки з виникненням оніхокрипто‑
зу; антимікотичними лаками [10–11; 19–20] (ци‑
клопірокс та аморолфін) сануємо залишені ділянки 
мікотично уражених нігтів з метою профілактики 
реінфекції операційних ран.

Недоліками видалення нігтя за Дюпюітреном 
та інших відомих способів хірургічного лікування 
є неврахування морфологічних особливостей мі‑
котичного піднігтьового гіперкератозу, χ2=22,18, 
р<0,01, відмова від виконання симультанних опе‑
раційних втручань на глибшерозташованих струк‑
турах при комбінованих мікотично‑асоційованих 
ураженнях. Грубі погрішності хірургічної техніки 
становлять понад половину серед причин рецидиву‑
вання інкарнацій, включаючи випадки, комбіновані 
з піднігтьовим гіперкератозом або оніхогрифозом, 
χ2=20,13, р<0,01, найбільша частота серед технічних 
причин рецидиву констатована внаслідок травма‑
тичного виконання оніхектомії — 70 випадків (16, 
9% субвибірки мікотичних уражень) та відмови 
від проведення парціальної матриксектомії — 56 
випадків (44,62% субвибірки рецидивів). Показами 
до хірургічного лікування є наявність комбінованих 
або поєднаних уражень [1,4–8], функціонально‑ 
та косметично значимих [4; 6; 9; 19–21] деформа‑
цій (ступінь впливу, χ2=20,87, рівень значимості, 
р<0,01), панарицій, інкарнація або патологічна 
компресія зміненим нігтем інших тканини стопи 
[1; 4; 9; 12–15; 18].

Оптимальним доступом для виконання екс‑
плоративних та симультанних втручань [1; 8–11] 
при наявності мало– або безсимптомного перебігу 
гнійних субоніхеальних ускладнень є блокоподібна 
епоніхектомія та ретроніхеальний розтин Канаве‑
ла (107 спостережень — 11,64% вибірки, r=0,52; 
р<0,01); своєчасне операційне лікування оніхокрип‑
тозу є повноцінною профілактикою виникнення 
ускладнень та рецидивів (χ2=28,13, рівень значи‑
мості, р<0,01) в т. ч і мікст‑інфекції, мікотичної 
оніходеструкції та інвалідизуючих ускладнень. 
Застосування монокомпонентних паліативно‑де‑
компресійних втручань (крайової резекції нігтя 
чи видалення нігтьової пластини) допустиме лише 
у початковій стадії розвитку ВН [1; 18; 21], при 
наявності незначно виражених інфільтративно‑за‑
пальних змін епоніхеального валика; проте у цих 
випадках доцільнішим є застосування двохкомпо‑
нентних (умовно‑радикальних з протирецидивним 
компонентом) втручань, χ2=12,11, р=0,024; дозволяє 
значно зменшити кількість рецидивів, χ2=28,17, 
р<0,01. Об’єктивність оцінки ризику виникнен‑
ня рецидиву вростання у більшій мірі залежить 
від вираженості патологічних змін краю нігтьової 
пластини, у меншій мірі — від патологічних змін 
епоніхеальних тканин. Зростання парціального від‑
сотка рецидиву вростання свідчить про необхідність 
виконання маргінальної матриксектомії в ділянці 
вростання, χ2=18,21, р<0,01 як окремого протире‑

цидивного компоненту. Наявність розпаду ділянок 
гіперкератозу (χ2=15,23, р<0,0211), на нашу думку, 
обгрунтовує доцільність виконання малотравма‑
тичної оніхектомії через оніхолізовані структури 
[10–11; 15; 20] (χ2=38,56, р<0,01) з одномоментним 
послідовним видаленням дерматофітоми і ділянок 
вростання зі зміненими епоніхеальними валиками та 
локальною ексцизією матриксу (χ2 =20,13, р =0,034) 
чим досягається зменшення інтраопераційної трав‑
ми неуражених ділянок нігтьового ложа, (χ2=20,13, 
р<0,01), зменшується ризик контамінації прилеглих 
структур (χ2=27,41, р<0,01), характеризується змен‑
шенням інтенсивності післяопераційного больового 
синдрому (χ2=48,32, р<0,01, коефіцієнт Спірмена (ρ) 
в залежності від аналізованого чинника 0,624–0,692) 
та детермінує покращення якості життя пацієнтів.

Хірургічне втручання доцільно здійснювати 
з урахуванням клінічно домінуючої патології; при 
наявності абсцесу лікування є ургентним, при на‑
явності інкарнації з гіпергрануляціями та (або) бо‑
льовим синдромом — може бути відтермінованим, 
при неускладнених процесах — плановим (згідно зі 
схемою, що інтегрована з ENMK клінічною класифі‑
кацією); рекомендоване застосування блокоподібної 
епоніхектомії, як операційного доступу до зміненого 
краю нігтя, з резекцією останнього або повним вида‑
ленням нігтьової пластини (вірогідної різниці між 
антиінкарнаційною ефективністю окремих способів 
ексцизії виявлено не було, р>0,05) шляхом мобілі‑
зації через патологічно змінені структури з подаль‑
шим поетапним додатковим висіканням залишених 
патологічно змінених епоніхеальних тканин, сана‑
цією піднігтьового гіперкератозу (ступінь впливу, 
χ2=20,41, рівень значимості, р<0,01), видаленням 
дерматофітоми з протирецидивним виконанням 
маргінальної матриксектомії в ділянці вростання 
(χ2=18,21, р<0,01), як окремого протирецидивного 
компоненту, що попереджує виникнення пізніх 
компресійних ускладнень, зокрема у 75% клінічних 
спостережень мікотичних уражень, ступінь впливу, 
χ2=38,56, рівень значимості, р<0,01; нами розро‑
блено схему комплексного лікування, яка дозволяє 
зменшити кількість післяопераційних компресійних 
рецидивів (χ2=31,23, р<0,01) до 1–3% сувибірок 
клінічних спостережень. Операційне лікування 
у більшості випадків повинно не тільки елімінувати 
врослий субстрат шляхом резекції чи видалення ніг‑
тя, але також ліквідувати «субстрат для вростання» 
(патологічно змінений епоніхеальний валик); з ме‑
тою попередження рецидиву слід локально у ділянці 
вростання видаляти матрикс нігтя [2–6; 13–15], 
ступінь впливу χ2 =20,13, р =0,034, що також зале‑
жить від патологічних змін епоніхеального валика 
[1; 10–11; 21] і наявності супутніх захворювань 
нігтя, ступінь впливу χ2 =21,85, некоректованої 
ортопедичної патології, ступінь впливу χ2 =22,25 та 
коморбідних уражень артерій нижніх кінцівок, сту‑
пінь впливу χ2 =3,69, р < 0,01, своєчасне операційне 
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лікування інкарнацій нігтів є повноцінною профі‑
лактикою виникнення ускладнень та рецидивів, 
χ2=28,13, р<0,01, в т. ч вторинного оніхомікозу. 
Нами запропоновані способи хірургічного лікування 
неускладнених, ускладнених та поєднаних випадків 
інкарнації нігтя [1; 11], які захищені патентами 
України; застосування парціальної матриксектомії 
[3–6; 10] рекомендоване у всіх випадках (при умовах 
мікотичної контамінації — шляхом діатермокоа‑
гуляції) як основний антирецидивний захід [2–5; 
14–15; 17–18], що є складовим трьохкомпонентних 
операційних втручань [1; 10; 21], які дозволяють 
зменшити кількість післяопераційних компресій‑
них рецидивів, χ2=31,23, р<0,01 до 1–3% загальної 
вибірки клінічних спостережень.

Методи хірургічного лікування неускладненого 
оніхогрифозу та ускладненого вторинною інкар‑
нацією нігтя нами удосконалено шляхом зміни 
послідовності виконання окремих етапів опера‑
ційного лікування та техніки видалення нігтьової 
пластини з урахуванням пато‑ та морфогенетичних 
властивостей деструктивного оніхомікозу, — вида‑
лення мікотично уражених нігтів у таких хворих 
доцільно проводити через оніхолізовані структури 
[1] з одномоментним видаленням дерматофітоми, 
гіперкератозів, ділянок вростання з епоніхеальними 
гіпергрануляціями. Наявність вогнищ оніхолізису 
і розпаду ділянок гіперкератозу, що призводить до 
відшарування частини нігтьової пластини, (32,54% 
загальної вибірки) на нашу думку, обгрунтовує до‑
цільність виконання малотравматичної оніхектомії 
через оніхолізовані структури [10–11; 16] з одномо‑
ментним послідовним видаленням дерматофітоми 
та ділянок вростання з епоніхеальними валиками, 
нігтьова пластина мобілізується через патологічно 
змінені структури, чим досягається зменшення інтра‑
операційної травми неуражених ділянок нігтьового 
ложа, (χ2=20,13, р<0,01), зменшується ризик конта‑
мінації прилеглих структур, (χ2=27,41, р<0,01), ко‑
ефіцієнт Спірмена (ρ) в залежності від аналізованого 
чинника 0,624–0,692, що призводить до швидкого 
зменшення інтенсивності больового синдрому та 
вираженості патологічного процесу, покращення 
загального стану хворих, швидкого загоєння ранової 
поверхні у післяопераційному періоді. Отримані дані 
дослідження доводять, що використання малотрав‑
матичної оніхектомії за нашми методиками призво‑
дить до статистично значимого збільшення індексу 
Попової (χ2=32,14, р<0,01, коефіцієнт Спірмена (ρ) 
в залежності від аналізованого чинника 0,683–0,695) 
на 3‑ю, 7‑у,10‑у та 14у добу у порівнянні з хворими, 
які отримували загальноприйняте лікування та 
свідчить про прискорення загоєння рани.

У хворих основної групи після малотравматичної 
оніхектомії терміни загоєння (кіркування) опера‑
ційних ран становили 12–23 дні (середня тривалість 
загоєння — 16 днів), зокрема у хворих на цукровий 
діабет після аналогічного видалення нігтів — 16–23 

дні (середня тривалість загоєння — 19 днів) ці дані 
наближалися до показників у групі контролю; у па‑
цієнтів з діабетом та «класичною» оніхектомією ці 
показники становили відповідно 24–30 днів (середня 
тривалість загоєння — 26 днів), у групі контролю — 
14–22 дні (середня тривалість загоєння — 18 днів). 
Відсоток рецидиву вростання (від загальної вибірки) 
при класичному виконанні операційного лікування 
ВН коливається у межах 6,15%‑13,85%, що відпо‑
відає стандартам оцінки ефективності проведення 
операційних втручань з приводу оніхокриптозу 
(врослого нігтя).

Незадовільні результати комплексного лікування 
детермінуються неврахуванням патогенетичних та 
морфогенетичних чинників деструктивного оні‑
хомікозу, технічними погрішностями операцій‑
них втручань (неадекватний вибір методу резекції, 
травматичне виконання оніхектомії, ступінь впли‑
ву χ2 =20,13, р < 0,01, недостатній обсяг резекції 
навколонігтьових тканин, відмова від проведення 
парціальної матриксектомії, фіксація залишків 
епоніхеальних тканин із звуженням епоніхеального 
каналу, що становить 53% від усіх випадків реци‑
дивів, ступінь впливу χ2 =4,22, р =0,0465, відмовою 
від виконання додаткових втручань на глибше роз‑
ташованих структурах при наявності дерматофітоми 
та поєднаних мікотично‑асоційованих ураженнях, 
ступінь впливу χ2 =27,41, р < 0,01, неефективним 
проведенням профілактичних до‑ та інтраоперацій‑
них заходів щодо поширення мікотичної інфекції 
на глибше розташовані структури, ступінь впливу 
χ2 =12,75, р =0,02, що детермінує виникнення ре‑
цидивів.

Причинами пізніх незадовільних результатів 
комплексного лікування оніхопатології, зокрема 
врослого нігтя, що призводять до повторних вро‑
стань — 186 спостережень (20,24% вибірки) є невра‑
хування морфологічних особливостей мікотичного 
піднігтьового гіперкератозу при видаленні нігтя за 
Дюпюітреном та інших відомих способів хірургічно‑
го лікування (ступінь впливу, χ2=22,18, рівень значи‑
мості, р<0,01), травматичне виконання оніхектомії 
при мікотичних ураженнях — 70 випадків (16, 9% 
субвибірки інкарнацій), невиконання парціальної 
матриксектомії при врослому нігті в умовах міко‑
тичної контамінації (56 спостережень — 44,62% суб‑
вибірки рецидивів), недостатня санація патологічно 
зміненого епоніхія (13 осіб — 6, 99% субвибірки 
повторних інкарнацій) [10–11; 21], неефективне 
застосуванням антимікотичної терапії комбінованих 
уражень нігтя з поліоніхомікозом (47 хворих,11,35% 
субвибірки інкарнацій); погрішності хірургічної 
техніки становили 139 випадків — 74,73% серед 
причин рецидивування інкарнацій, включаючи 
випадки, комбіновані з піднігтьовим гіперкератозом 
або оніхогрифозом (χ2=20,13, р<0,01), що були ос‑
новними факторами розвитку рецидивів у пізньому 
післяопераційному періоді.
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Відсоток рецидиву вростання (від загальної ви‑
бірки) при класичних способах двохкомпонентного 
операційного лікування врослого нігтя коливається 
у межах 6,15%‑13,85% (ступінь впливу, χ2=12,11, 
рівень значимості, р=0,024), при ускладненому 
оніхокриптозі вважаємо оптимальними резекційні 
трьохкомпонентні втручання, що дозволяє значно 
зменшити кількість рецидивів (відповідно 1–3% 
ранніх,3,25% та 6,42% пізніх рецидивів вростання; 
χ2=28,17, р<0,01); видалення нігтьових пластин при 
комбінованих ураженнях доцільно проводити через 
оніхолізовані структури з наступною корекцією 
інкарнаційних змін епоніхія, санацією дерматофі‑
томи та парціальною матриксектомією (χ2=31,23, 
р<0,01); вірогідної різниці між ефективністю окре‑
мих способів ексцизії матриксу нігтя (механічного, 
діатермокоагуляційного, тощо) виявлено не було 
(р>0,05), використання малотравматичної оніхек‑
томії [10–11; 15–16; 18] за нашими методиками 
[10–11] детермінує статистично значиме зростання 
швидкості загоєння ран — індексу Попової (ступінь 
впливу, χ2=32,14, рівень значимості, р<0,01, коефі‑
цієнт Спірмена (ρ) в залежності від аналізованого 
чинника 0,683–0,695) на 3‑ю, 7‑у,10‑у та 14у добу.

Висновки. Оптимальними авторськими схемами 
комплексного лікування хірургічної оніхопатоло‑
гії (рекомендуємо застосовувати спосіб доступу до 
врослого краю нігтьової пластини — блокоподібну 
епоніхектомію, ефективність якої детермінується 
тотальною елімінацією зміненого епоніхія зі сторони 

вростання) вважаємо чотирьохетапне видалення 
уражених структур при поліоніхомікозі через оні‑
холізовані ділянки під прикриттям пульс–терапії із 
застосуванням антимікотичних лініментів і лаків; 
трьохкомпонентні втручання при інкарнаціях нігтя 
з протирецидивними доповненнями до комплексного 
лікування. Видалення уражених нігтів у хворих на 
деструктивний оніхомікоз та ускладнений мікотич‑
ний піднігтьовий гіперкератоз і оніхогрифоз доціль‑
но проводити через оніхолізовані структури з одномо‑
ментним видаленням дерматофітоми, гіперкератозів, 
ділянок вростання та гіпергрануляцій, що значно 
зменшує травматичність і прискорює загоєння ран. 
Рекомендуємо застосовувати найбільш радикальні 
та ефективні трьохкомпонентні методи хірургіч‑
ного лікування інкарнації нігтя: крайову резекцію 
нігтя або видалення нігтьової пластини, доповнені 
висіченням патологічно змінених епоніхеальних 
тканин та парціальною маргінальною матриксекто‑
мією в ділянці вростання. Інтра‑ та післяопераційна 
профілактика мікотичної ре– та мікст–інфекції 
забезпечується застосуванням оптимізованих схем 
системної (пульс‑терапії 400 мг ітраконазолу на 
добу), місцевої антимікотичної терапії (лініментів 
полівідонйоду, тербінафіну), антимікотичних лаків, 
які підвищують імовірність повного клінічного та 
мікологічного одужання. Вважаємо за доцільне 
таку схему лікування застосовувати при тяжких 
резистентних ускладнених випадках поліоніхомі‑
козу з вторинною інкарнацією / вростанням нігтів.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОШУКОВОГО МЕТОДУ ЯК ЗАСІБ  
АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОИСКОВОГО МЕТОДА КАК СПОСОБ  
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ  
(ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ)

USING THE SEARCH METHOD AS MEANS OF ACTIVATING  
THE COGNITIVE ACTIVITIES OF STUDENTS  

ON THE LESSONS OF THE UKRAINIAN LANGUAGE  
(BY PROFESSIONAL DIRECTION)

Анотація. У статті розглянуто використання пошукового методу як одного із способів активізації пізнавальної ді-
яльності студентів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням). Обґрунтовано застосування даного 
методу на прикладах, заснованих на практиці власної педагогічної діяльності. Пошуковий метод дозволяє активізувати 
і поглиблювати теоретичні знання, що формують практичні вміння і навички для конкурентоспроможності на ринку 
праці.

Ключові слова: пошуковий метод, пізнавальна активність, конкурентоспроможність, самостійна робота, професійна 
компетенція.

Аннотация. В статье рассмотрено использование поискового метода как одного из способов активизации познава-
тельной деятельности студентов на занятиях по украинскому языку (профессиональной направленности). Обосновано 
применение данного метода на примерах, основанных на практике собственной педагогической деятельности. Поисковый 
метод позволяет активизировать и углублять теоретические знания, которые формируют практические умения и навыки 
для конкурентоспособности на рынке труда.

Ключевые слова: поисковый метод, познавательная активность, конкурентоспособность, самостоятельная работа, 
профессиональная компетенция.
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Summary. The article deals with the use of the search method as one of the ways to intensify the cognitive activity of stu-
dents on the lessons of the Ukrainian language (by professional direction). The application of this method is substantiated by 
examples based on the practice of own pedagogical activity. The search method allows to intensify and deepen the theoretical 
knowledge that forms practical skills and competences in the labor market.

Key words: search method, cognitive activity, competitiveness, independent work, professional competence.

Єдиний шлях, що веде до знання —
це діяльність і пошук.

Бернард Шоу

Всім своїм досягненням у роботі, суспільстві, 
навчанні Хомо сапіенс зобов’язаний роботі 

мозку. Саме мозкова діяльність позитивно впли‑
ває на наш інтелект і пізнання оточуючого світу. 
Людина постійно вивчає навколишнє середовище. 
Це їй необхідно з різних причин: вижити, стати 
громадянином, зробити кар’єру, маніпулювати 
іншими, досягти влади, навчитися добре говори‑
ти і писати, отримати хорошу освіту. Саме освіта 
є наріжним каменем сучасного світу в боротьбі за 
певні привілеї існування в суспільстві.

Сучасні методи, технології і методичні прийоми 
в освітньому процесі складалися століттями і тися‑
чоліттями. Починаючи з древніх учителів Єгипту, 
Месопотамії, Еллади, Риму формувалася певна си‑
стема надання учню знань. У перекладі з грецької 
мови слово «метод» означає шлях дослідження, 
теорію, вчення. Відомий єгипетський вислів про 
те, що вуха хлопчика на спині відображував авто‑
ритарні, неприпустимі і навіть садистські методи 
виховання і навчання. Активізуючи учня до знань, 
єгипетські вчителі дозволяли собі знущатися з них, 
вважаючи тим самим, що своїми методами дарують 
благо вихованцю. Еллінська школа також вико‑
ристовувала фізичне насилля для надання своїм 
наукам більшої ваги, але все ж швидко відійшла 
від таких освітянських методів і тому в аннали іс‑
торії увійшла Афінська школа та Аркадія, де вчили 
мислити і шукати сенс життя. Філософи‑оратори 
активізували мозкову діяльність через питання 
загального характеру, причому з різних дисциплін, 
що викладалися в древньогрецьких школах.

Освітня методика після античної доби, тобто 
Середньовіччя, Відродження була заангажована 
релігійними уставами, що гальмувало розвиток 
наук. Незважаючи на це перші університету Єв‑
ропи Болонський та Паризький навчали студентів 
питанням віри і розуму, елементарним медичним 
знанням (хоча багато медичних досліджень доби 
Середньовіччя є досить спірними і м’яко кажучи 
шкідливими для здоров’я), питанням філософії, 
лінгвістики, ораторського мистецтва. Методика 
викладання спиралася на лекції та семінарські за‑
няття. У сперечаннях народжувалась істина і тому 
професура використовувала лекційні і семінарські 
заняття для відшліфовки навичок лектора. А сту‑

денти, в свою чергу, відточували мовленнєву май‑
стерність, яка у майбутньому могла дозволити їм 
працювати в освітянському середовищі. З приходом 
доби Просвітництва і його основним постулатом: 
«Умій користуватися своїм розумом» розпочався 
активний пошук нових форм і методів, які будуть 
активно сприяти підвищенню освітнього рівня гро‑
мадськості взагалі і студентської молоді зокрема.

«Методи навчання — це складна педагогічна 
категорія, завдяки якій реалізуються всі функції 
навчання: освітня, виховна, розвивальна, спону‑
кальна, контрольно‑корекційна тощо» [1, с. 108]. 
Питання методики викладання української мови 
(за професійним спрямуванням) особливо набуває 
актуальності в сучасних умовах. Найбільш вдалим 
методом, який сьогодні використовують викладачі 
українознавчих дисциплін, на мій погляд, є пошу‑
ковий метод. Він дозволяє залучити багато літера‑
турних та інформаційних джерел, інтернет‑ресурсів, 
власних спостережень, різнопланових аналітичних 
досліджень, соціологічних опитувань, геймер‑форм, 
ілюстрацій, таблиць, діаграм тощо. Цей метод нав‑
чання, на думку професора Ельбрехт О. М. є «упо‑
рядкованим способом взаємопов’язаної діяльності 
викладача і студента задля досягнення навчаль‑
но‑виховних цілей» [3, с. 82]. Крім того пошуковий 
метод дозволяє не тільки навчити студента грамотно 
укладати ділові документи згідно його фахової ді‑
яльності, активізує мозкову діяльність, а й підвищує 
рівень національної свідомості і самоідентифікації 
як українця.

У своїй професійній діяльності я активно вико‑
ристовую пошуковий метод при вивченні дисци‑
пліни «Українська мова (за професійним спряму‑
ванням). Прикладом цього може слугувати те, що 
офіційно — ділова сфера діяльності підприємства 
знаходить найповніше відображення у докумен‑
тах. Документація щодо особового складу відіграє 
важливу роль у формуванні кадрового діловодства 
і потребує особливої ретельності та акуратності під 
час оформлення, ведення та забезпечення її збереже‑
ності протягом тривалого часу. Вона утворюється як 
результат роботи з кадрами підприємства, установи, 
організації (їх підбір, переведення, підготовка, пе‑
репідготовка), тому є обов’язковою. За допомогою 
ділових документів щодо особового складу формуєть‑
ся персонал закладу, який забезпечить багатофунк‑
ціональну роботу підприємства. Найхарактернішою 
рисою даного кадрового аспекту є те, що вона завжди 
відображає управлінську діяльність конкретних 
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осіб, тобто є іменною документацією. Не випадково 
документи, що входять до її складу лежать в основі 
фондів особистого походження.

При підготовці до вивчення модуля офіційно‑діло‑
вих документів з української мови (за професійним 
спрямуванням) студентам надається можливість 
провести самостійне дослідження з питань генези‑
су документів від стародавніх часів до сучасності. 
Такий вид роботи стимулює пізнавальну актив‑
ність студентів і дозволяє розширити кругозір щодо 
виникнення ділової документації і її ролі в житті 
людини.

Наступним етапом активізації пізнавальної ді‑
яльності студентів є визначення групи документів, 
які має кожен громадянин України взагалі й сам 
студент зокрема. Такий прийом активізує мовленнєві 
й писемні навички студента, підвищує громадянську 
позицію та показує, що всі громадяни держави є 
рівними перед законом.

Ще один етап залучення до більш активного по‑
шуку інформації з даної конкретної тематики — це 
безпосереднє складання документів щодо особового 
складу. На цьому етапі проведення пошукової ді‑
яльності найбільш вдалим є використання методу 
симуляції. Симуляційний метод — це вид творчо‑по‑
шукової освітянської технології, який допомагає 
змоделювати навчальну ситуацію і завдяки отрима‑
ній інформації знайти шляхи вирішення проблеми. 

Такий підхід у навчанні дає можливість не тільки 
активізувати пізнавальну діяльність студента, мо‑
тивувати його до дій щодо розширення пошукових 
аспектів у своїй навчальній проблематиці, а й роз‑
ширити діапазон практичного використання цих 
знань через міждисциплінні зв’язки.

Пошуковий метод є гнучким і багатогранним, бо 
з кожним новим завданням набуває різних ознак, 
а значить дозволяє активізувати, поглиблювати, 
оновлювати теоретичні знання, що формують прак‑
тичні вміння і навички бути конкурентоспроможним 
на ринку праці.

«Перевагою пошукового методу є аспект щодо 
наближення студентів до самостійного розв’язання 
проблеми. Він привчає їх бачити проблему, ставити 
питання, висловлювати припущення, будувати до‑
кази, робити висновки» [1, с. 110]. Відзначимо, що 
пошуковий метод використовується для стимулю‑
вання й активізації творчої діяльності студентів, 
передбачає формування умінь студента набувати 
знання самостійно, досліджувати предмет або яви‑
ще, робити висновки, а набуті знання застосовува‑
ти у практичній діяльності. Він залучає у процес 
самостійного творчого пізнання, створює умови 
для формування пізнавальних інтересів, формує 
навички творчої індивідуальної і колективної діяль‑
ності та виступає засобом активізації пізнавальної 
діяльності студента.
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НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG STUDENTS  
IN PRACTICAL CLASSES IN FOREIGN LANGUAGE

Анотація. В статті розглянуто питання, що пов’язане з формуванням комунікативної компетенції у студентів засоба-
ми інтерактивних методів навчання при проведенні практичних занять з іноземної мови.

Ключові слова: комунікативна компетенція, іншомовне спілкування, інтерактивні методи, рольова гра.

Аннотация. В статье рассмотрено формирование коммуникативной компетенции студентов средствами интерактив-
ных методов обучения при проведении практических занятий по иностранному языку.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, иноязычное общение, интерактивные методы, ролевая игра.

Summary. the article deals with the question of the formation of communicative competence among students through the 
use of interactive teaching methods while conducting practical classes in a foreign language.

Key words: communicative competence, foreign language communication, interactive methods, role-playing game.

Сьогодні в Україні має скластися нова мовна 
європейська реальність, яка передбачає бага‑

томовність та мовну мобільність, за якою людина 
набуватиме повноту доступу для вільного вивчен‑
ня та оволодіння якомога більшою кількістю мов. 
Без цього успішна інтеграція в сучасному світі 
просто неможлива. Вивчення в навчальних закла‑
дах більш ніж однієї іноземної мови, безумовно, 
знаходиться в інтересах загальної національної 
політики України. Розвиток системи освіти вима‑
гає від педагогічної науки й практики вивчення 

і впровадження нових методів навчання і вихо‑
вання студентів. Інновації в педагогіці пов’язані із 
загальними процесами у суспільстві, глобальними 
проблемами, інтеграцією знань і форм соціального 
буття. Нині створюється нова педагогіка, харак‑
терною ознакою якої є інноваційність — здатність 
до оновлення, відкритість новому.

Державним освітнім стандартом та Програмою 
з іноземних мов визначаються основні цілі навчання 
іноземної мови: практична мета передбачає оволодін‑
ня студентами умінь мовлення на рівні, достатньому 
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для здійснення іншомовного спілкування; виховна 
мета реалізується через систему особистого ставлен‑
ня до нової (іноземної) культури у процесі оволодіння 
нею; освітня мета реалізується у процесі навчання: 
оволодіння знаннями про іноземну культуру, істо‑
рію, традиції; порівняння явищ іноземної мови, що 
вивчається, з рідною мовою; залучення до діалогу 
культур, тощо; розвиваюча мета реалізується через 
розвиток у студентів умінь переносу знань та нави‑
чок у нову ситуацію на основі проблемно‑пошукової 
діяльності, готовності до участі в іншомовному спіл‑
куванні, умінь спонтанно і логічно висловлювати 
свою думку, тощо.

Давайте розглянемо поняття «комунікативна 
компетентність». Під комунікативною компетент‑
ністю розуміють здатність встановлювати і підтри‑
мувати необхідні контакти з іншими людьми, певну 
сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують 
ефективне спілкування. Вона передбачає уміння 
змінювати глибину і коло спілкування, розуміти 
і бути зрозумілим для партнера по спілкуванню. 
Комунікативна компетентність формується в умовах 
безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду 
спілкування між людьми [4].

Як відбувається формування комунікативної 
компетенції у студентів на практичних занят‑
тях з іноземної мови? Основними умовами для 
продуктивного оволодіння іноземною мовою, як 
і рідною, є: включення студента в предметно‑ко‑
мунікативну діяльність на занятті; тісне спілку‑
вання; сукупність реалізації соціальних функцій. 
Одним із шляхів створення комунікативної ситу‑
ації є рольові ігри, круглі столи, конференції та 
дискусії, які сприяють реалізації міжособистісного 
спілкування студентів на занятті. Такі форми роботи 
називають інтерактивними методами навчання.

Активна модель навчання передбачає застосуван‑
ня методів, що стимулюють пізнавальну активність 
і самостійну діяльність студентів. Інтерактивний — 
здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчан‑
ня — це спеціальна форма організації пізнавальної 
діяльності, що має конкретну, передбачувану мету: 
створити комфортні умови навчання, за яких кожен 
студент відчуває свою успішність, інтелектуальну 
здатність [2, c. 250–251].

Розглянемо різні види інтерактивних методів 
навчання більш детальніше. Рольова гра забезпечує 
студентам зняття «мовних бар’єрів». Зміст рольової 
гри повинен бути цікавим і значущим для її учас‑
ників, а всяке ігрове дійство повинне закінчуватись 
одержанням певного результату, що несе в собі певну 
цінність, ґрунтується на знаннях, навичках і вмін‑
нях, здобутих на занятті, та забезпечує можливість 
студентам обирати раціональні і ефективні рішення, 
при цьому критично оцінювати себе і оточуючих. 
Зв’язок гри з практикою реального спілкування — 
одна з найважливіших соціально‑психологічних 
вимог [1, c. 7].

Існують такі правила проведення рольових ігор: 
а)студент повинен уміти поставити себе в ситуацію, 
яка може виникнути в реальному житті; б) студент 
має адаптуватися до своєї ролі в запропонованій 
ситуації, яка може виникнути в реальному житті. 
Заслуговують на увагу і так звані «рольові картки». 
Кожен студент отримує картку, одна її сторона одна‑
кова для всіх, на ній розміщується інформація про 
рольову ситуацію, проблему, яку треба вирішити. 
Зворотна сторона картки містить фрази та словос‑
получення з теми заняття, які потрібно використа‑
ти при складанні діалогів. Такі мовленнєві кліше 
мають різний характер комунікативних ситуацій 
та допомагають студентам граматично вірно фор‑
мулювати свої питання, відповіді, згоду/незгоду, 
здивування тощо.

Завдяки проведення занять з використанням 
елементів конференції, дискусії, круглого столу сту‑
денти вчаться самостійно мислити та висловлювати 
свої думки на іноземній мові. Це дає можливість 
перевірити їх знання з лексики та граматики, а та‑
кож вміння використовувати ці знання на практиці. 
Студенти мають висловити свою власну думку щодо 
їх вирішення, уважно слухають думки своїх одно‑
групників, ставлять питання, сперечаються, наво‑
дять аргументи, самостійно виправляють помилки, 
допомагають один одному правильно формулювати 
висновки та рекомендації.

На практичних заняттях з дисципліни «Іноземна 
мова (за професійним спрямуванням)» в Краматор‑
ському коледжі ДонНУЕТ ім. М. Туган‑Баранов‑
ського викладач Довгаль І. А. активно використовує 
інтерактивні методи навчання, які позитивно впли‑
вають на формування комунікативної компетенції 
у студентів з англійської мови. Суть технологій по‑
лягає в тому, що навчання відбувається шляхом 
взаємодії всіх, хто навчається. Це співнавчання, 
в якому викладач та студенти є суб’єктами. Викла‑
дач виступає в ролі організатора процесу навчання, 
лідера групи студентів.

Практичне заняття з використанням інтерактив‑
них методів навчання складається з двох частин: 
перша проводиться з використанням традиційних 
видів робіт (фронтальне або індивідуальне опиту‑
вання, фонетична розминка, робота з лексичними 
одиницями, робота з текстом, виконання після тек‑
стових та граматичних вправ та інше), а друга — 
з використанням елементів рольової гри, дискусії 
або конференції (на етапі закріплення лексичних 
одиниць або з метою контролю вмінь та навичок 
студентів використовувати знання фахової лексики 
на практиці.) На практичному занятті з теми «Ви‑
значні місця України» використовуються елементи 
рольової гри. Викладач та 2–3 студента виконують 
роль гіда та провідника, а інші студенти — роль 
іноземних туристів. Дія відбувається в Києві, гід 
розповідає туристам цікаві факти про історичні та 
визначні місця столиці. На практичному занятті за 
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темою «В магазині одягу» використовуються теж 
елементи рольової гри. Тільки студенти виконують 
роль продавців та покупців, а викладач — роль ад‑
міністратора в магазині. Такий вид роботи сприяє 
формуванню культури професійного спілкування 
фахівців сфери обслуговування. Студентам запро‑
поновано скласти діалоги з використанням наступ‑
них ситуацій з карток. Картка 1: Ви з сестрою їдете 
на весілля до подруги. Вам потрібно купити сукні 
лілового кольору. Відтворіть розмову з продавцем. 
Картка 2: Вам потрібно купити спортивний одяг. Але 
він коштує дорого. Вам потрібно знайти недоліки 
в одягу та умовити продавця зробити Вам знижку. 
Відтворіть розмову з продавцем. Картка 3: Минулого 
тижня Ви купили пальто, але прийшовши додому 
зрозуміли, що воно Вам не личить. Зараз бажаєте 
його обміняти та купити інше. Відтворіть розмову 
з продавцем‑консультантом.

Практичне заняття з теми «Захист навколиш‑
нього середовища» проводиться з використанням 
елементів конференції, на якій студенти зачитують 
свої доповіді. Тема доповідей стосується проблем 
навколишнього середовища. Після відбувається 
обговорення, де студенти висловлюють свої думки 
та надають пропозиції щодо покращення ситуації 

з навколишнім середовищем. На практичному занят‑
ті з теми «Вибір професії» доцільно використовувати 
дискусію, де відбувається обговорення чинників, які 
впливають на вибір професійної діяльності. Практич‑
не заняття «Освіта в Великобританії» проводиться 
з використанням елементів круглого столу. Студенти 
виконують роль студентів з Великобританії, пере‑
кладачів та студентів з України. А викладач — роль 
організатора зборів. Завдання: дія відбувається на 
щорічному Круглому столі. Це щорічні міжнарод‑
ні збори молоді, де обговорюються різноманітні 
питання. Студентам потрібно відтворити ситуації, 
які пов’язані з обговоренням питань щодо освіти 
в Великобританії та України.

Отже, проведення практичних занять з інозем‑
ної мови з використанням інтерактивних техноло‑
гій показало, що такі методи навчання позитивно 
впливають на формування комунікативної компе‑
тенції у студентів, виробляють у студентів вміння 
орієнтуватися в різних нестандартних обставинах 
та висловлювати свої думки на іноземній мові. Це 
призводить до кращого розуміння, запам’ятовування 
і відтворення лексичних та граматичних одиниць, 
виробляє уміння студентів застосовувати отриманні 
знання в практичній професійній діяльності.
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МАНІПУЛЯЦІЯ В МЕДІА ЯК ВИД СУГЕСТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

МАНИПУЛЯЦИЯ В МЕДИА КАК ВИД СУГГЕСТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ

MEDIAMANIPULATION AS A TYPE OF SUGGESTIVE COMMUNICATION

Анотація. Стаття присвячена проблемі застосування маніпуляцій в медіа. Актуалізація і обговорення цієї проблеми є 
необхідною у викритті сугестивних медіавпливів на глядача. Конструювання потрібного замовнику типу реальності стає 
згубним для розвитку самостійного критичного мислення.

Ключові слова: маніпуляція, сугестія, біхевіоризм, інформація, медіа.

Аннотация. Статья посвящена проблеме применения манипуляций в медиа. Актуализация и обсуждение этой проблемы 
является необходимым в раскрытии суггестивных влияний медиа на зрителя. На современном этапе конструирования 
нужного заказчику типа реальности становится губительным для развития самостоятельного критического мышления.

Ключевые слова: манипуляция, суггестия, бихевиоризм, информация, СМИ.

Summary. The article is devoted to the problem of using manipulations in media. Updating and discussing this problem is 
necessary in exposing the suggestive influence on viewers. Design of desired type of reality becomes disastrous for the develop-
ment of independent critical thinking.

Key words: manipulation, suggestion, behaviorism, information, media.
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Постановка проблеми. «За допомогою інформа‑
ційних контекстів можна конструювати по‑

трібний тип реальності, підштовхуючи індивіду‑
альну або масову свідомість до потрібного вибору. 
При цьому людину начебто не допускають до са‑
мостійного прийняття рішень, шляхом створення 
ілюзії свободи вибору, хоч на справді її немає», — 
констатує відомий український учений, фахівець 
у сфері комунікативних технологій Г. Почепцов [1].

Проблема, пов’язана з маніпулюванням масовою 
свідомістю споживачів ЗМІ в період нестабільних 
економічних та соціальних умов у житті громадян 
будь‑якої країни, є актуальною. А в період військової 

агресії з боку Росії, в якій опинилась Україна, роз‑
биратись у цих питаннях стає життєво необхідним, 
оскільки вітчизняні медіа мають нести соціальну 
відповідальність за надану інформацію, а реципієнти 
повинні освоїти основні принципи медіаграмотності 
та зрозуміти природу та якісні характеристики ме‑
діа. Маніпулятивних прийомів на сьогодні налічу‑
ється чимала кількість. Нейролінгвісти працюють 
не тільки над тим, аби продавати товар, — численні 
технології, націлені на просування ідей та ідеологій 
різного характеру, які часто вводять в оману і слу‑
жать інтересам крупних торговельних корпорацій, 
політичних партій, релігійних організацій.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мані‑
пулятивні прийоми у ЗМІ з успіхом досліджувались 
західними нейролінгвістами ще з минулого століття, 
коли лауреатами Нобелівської премії в кінці сімде‑
сятих стають вчені‑нейроекономісти. Науковець 
із Карнегі Мелон Університету Герберт Саймон ще 
в сорокових роках ХХ століття доводив, що раці‑
ональне через індивідуальне не пояснює причину 
прийняття рішень людини. Традиційники або ж 
економісти‑консерватори з невідомих причин ігнору‑
вали дослідження Герберта Саймона, аж поки у 1978 
році він не отримав Нобелівську премію, що обурило 
багатьох невдоволених противників його теорії.

У 1979 році психологи Даніель Кахнеман з Прін‑
стонського університету та Амос Тверський із Стен‑
форда опублікували конспект теорії щодо аналізу 
прийняття рішень людиною під ризиком. Це дослі‑
дження про те, як людина вправляється з незрозу‑
мілими та неочікуваними обставинами та під час 
ризикованої ситуації. Результати досліджень викли‑
кали неабиякий інтерес у економістів, маркетологів, 
антикризових менеджерів [2]. Моральн‑етичний 
аспект нейроекономіки нівелюється маркетологами 
і вивищується ідея економічного зиску.

Такі зарубіжні автори, як Філ Барден, Деніел 
Канеман розглядають медіаманіпулятивні впливи на 
мозок індивіда крізь низку експериментів, пов’яза‑
них із когнітивною діяльністю індивіда, визначаючи 
такі аспекти нейролінгвістики, як нейроекономіка та 
нейромаркетинг. Саме завдячуючи Деніелу Канема‑
ну, першому психологу, який отримав у 2002‑му році 
Нобелівську премію, вималювалась ця концепція.

Професор Массачусетського технологічного ін‑
ституту Ноам Чомський, один із перших зарубіж‑
них дослідників, який ще в 50‑роках ХХ століття 
розпочав нищівну критику світової медіасистеми. 
Він є автором більше тридцяти книг, присвячених 
боротьбі з медіа‑маніпуляціями. Результати пси‑
холінгвістичних досліджень лягли в основу його 
багаточисленних видань. Його книга «Тиха зброя 
для тихих війн» стала бестселлером.

Український дослідник Г. Почепцов у «Інфор‑
маційних війнах» [3] дає розуміння поняття ін‑
формаційного простору. Автор пропонує стратегії 
трансформації егрегору, як глобального інструмента 
в медіазіткнень у контексті глобалізації інформа‑
ційного поля. У «Психологічних війнах» автор дає 
розуміння того як використовують мас‑медіа під час 
військових конфліктів із метою управління масовою 
свідомістю громадян, розкриває принципи інформа‑
ційної війни, визначає медіа‑інструментарій, який 
служить виконанню певних психологічних операцій 
націлених на реципієнтів [4].

П. Лісовський, Н. Зражевська, П. Потятинник, 
а також інші вітчизняні дослідники, аналізували 
проблему маніпуляцій у медіа, де здебільшого опису‑
вали ці явища в теле‑ і радіопросторі, що актуально 
в часи конвергентних медіатрансформацій.

Метою статті є узагальнення і систематизація 
основних, на нашу думку, поглядів і теоретичних 
надбань щодо використання маніпуляцій у медіа.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
С. Г. Кара‑Мурза дає визначення терміну маніпу‑
ляції за Оксфордським словником англійської мови 
в якому цей термін трактується як «акт впливу на 
людей або керування ними зі спритністю, особливо із 
зневажливим підтекстом, як приховане управління 
та обробка» [5].

Авторський колектив навчального посібника 
«Сугестивні технології маніпулятивного впливу» 
поняття маніпулювання визначає як «вид психо‑
логічного впливу, майстерна реалізація якого веде 
до прихованого збудження в іншої людини намірів, 
які не збігаються з її реальними бажаннями». При 
цьому об’єктом маніпулювання, на думку дослід‑
ників, є свідомість людини та масова свідомість, на 
які здійснюється певний вплив із метою досягнення 
бажаного результату, жертвою маніпулювання — є 
людина, група людей, суспільство, які були вико‑
ристані або якимсь чином посприяли досягненню 
встановленої мети, а інструментами маніпулювання 
виступають ідеї, прийоми, форми, способи, методи, 
використання яких дає змогу впливати на свідомість 
людини для досягнення певної мети [6, с. 11].

Сугестія (лат. Suggestio, від suggero: навчаю, 
навіюю) трактується словником української мови 
як вплив на волю і почуття людини; навіювання [7]. 
Сугерент не помічає сугестивні смислові натяки які 
звернені до емоційної сфери, до підсвідомості. Наві‑
ювання реципієнтові думок і переживань і програ‑
мування його настроєвого регістру є імперативним 
впливом який водночас стає опосередкованим. Це 
зумовлено метою запрограмувати поведінку індивіда 
з певною стратегічною ціллю, — вплинути на душев‑
ний стан і сформувати реакцію і навіяти потрібний 
замовнику зміст. Приховані лінгвістичні форми та 
аудіо — візуальні прийоми які часто транслюють‑
ся з забороненою для людської психіки звуковою 
частотою і є одними з багатьох аморальних інстру‑
ментаріїв для того аби індивід трансформувався 
в запрограмованого слухняного біоробота.

Біхевіори́зм (від англ. behavior — «поведінка») — 
це психологічний, напрям який вивчає конструюван‑
ня поведінки людей до підсвідомих автоматичних 
дій, використовуючи зовнішні подразники. На зміну 
емпіричній психології біхевіоризм прийшов у ХХ 
столітті і засновником його став Джон Уотсон. Його 
дослідження «Психологія як наука про поведінку» 
скасувала старі психологічні догми і по‑новому висвіт‑
лила проблему маніпуляції массової свідомості [8].

Під час погіршення соціально‑економічних умов, 
що призводить до ускладнення соціально‑політичних 
відносин, результатом чого стає посилення протиріч 
у суспільстві, людям стає все складніше розібратися 
в інформаційних потоках. Адже кожне джерело 
інформації конструює медійні підтексти, які часом 
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неможливо зрозуміти навіть науковцям. Пересічний 
глядач увесь час, що проводить перед телевізором, 
стає об’єктом маніпулятивних впливів, які здійсню‑
ють нейролінгвістичні технологи шляхом вивчення 
і формування поведінкових реакцій для досягнення 
мети замовника. Після перегляду програми новин 
чи улюбленого ток‑шоу формується стереотипне ре‑
агування на отримувану інформацію, що полегшує 
інтерпретацію подій реципієнтом.

Тобто формується поведінкова модель, яка від 
індивідуального сприйняття інформації та запла‑
нованої інтерпретації шляхом стереотипізованих 
умовиводів переходить у колективне, коли група 
людей має колективну думку, що змоделювалась 
конкретною програмою. А думка, звісно, формує 
поведінку. Тож моделі поведінки нині активно тран‑
слюються українському суспільству за допомогою 
рейтингових програм новин, ток‑шоу, серіалів, кі‑
нофільмів, мультфільмів та інших жанрово‑типо‑
логічних конвергентних медіа в мережі інтернету.

Сьогодні біхевіористські методи охопили усі ос‑
новні сфери життєдіяльності людини. Коли ми го‑
воримо про нейроекономіку, то одразу нанизуються 
такі терміни, як нейрополітологія, нейролінгвістика, 
нейрожурналістика. Постає тільки питання вибору 
нейротехнологій, які допомогли б просунути про‑
дукт, проект, ідею, ідеологію чи релігію. Методологія 
інформаційних маніпуляцій реалізується засобами 
масової інформації дуже ефективно.

У вирі сьогодення напрошується умовивід щодо 
запрограмованих дій глядачів високорейтингових 
програм, коли поведінка cугерента програмується 
відносно потреб замовника. Причому формування 
таких потреб базується на економічних, ідеологіч‑
них, політичних, релігійних засадах. Вірогідно, що 
максимально широке розповсюдження біхевіорист‑
ського інструментарію призводить до серйозних 
наслідків у зоні проведення воєнних дій не тільки на 
сході України, а й в усьому світі. Інформація онов‑
люється і поширюється миттєво і засоби для цього 
постійно удосконалюються. Відповідно оновлюється 
і ускладнюються методи, адже інтелектуальний 
розвиток людства в контексті еволюційних процесів 
має реагувати на динаміку світових змін, відповідно 
у замовників виникає потреба у більш складному 
інструментарії нейрокомунікативного впливу.

Мішенню дій маніпулятора є дух, психічні струк‑
тури людської особистості. У книзі «Маніпульована 
людина» (1964) Герберта Франке дається таке визна‑
чення: «Під маніпулюванням у більшості випадків 
слід розуміти психічний вплив, який виробляється 
таємно, а отже, і на шкоду тим особам, на яких він 
спрямований. Найпростішим прикладом цього може 
бути реклама» [9].

Ніхто не говорить, що думати заборонено або 
власні думки небажані. Але навіяні думки виробля‑
ються у таких масштабах, що власне мислення тоне 
в їх масі, а ці власні, але навіяні думки так тонко 

вводяться в підсвідомість, що люди приймають часто 
чуже мислення за результат роботи власної думки 
і найвищою мірою як власне ідейне надбання.

Якщо розглянути будь‑яку програму новин, то 
завжди у верстці матимуть місце матеріали, які 
з точки зору журналістської етики є неприйнятними 
ані за змістом, ані за формою. Вони мають поруше‑
ний баланс думок, сумнівну тематику, сфальсифі‑
кований відеоряд, порушену логіку у текстах та 
штучність у начитці. Однак випускові редактори 
такі матеріали здобувають, вважаючи їх прерога‑
тивними через політику медіа‑власників. Адже 
сама структура телевізійної програми, починаючи 
з форми і закінчуючи змістом, є штучно створеним 
медіа‑продуктом. Будь‑яку програму можна порів‑
няти з картиною, де художник представляє бачення 
власне, або замовника. В ролі художника інформа‑
ційного випуску новин виступає творча група, де 
майже кожен проект часто стає психологічною па‑
сткою для утримання уваги сугерента. Таким чином 
суб’єктивна подача притаманна усьому медіабізнесу.

Принципи медіаграмотності вперше були сформу‑
льовані Асоціацією вчителів м. Онтаріо у 1987 році, 
й включені Міністерством освіти Канади у Media 
Literacy Resource Guide (1989). З того часу ці прин‑
ципи лишаються фундаментальними для системи 
медіаосвіти, вони набули великої популярності і ста‑
ли приводом для численних дискусій [10]:

Ключовий принцип № 1. Всі медіамеседжі скон‑
струйовані.

Коли у випуску новин правильно вдягнений і нав‑
чений ведучий, з гарною дикцією, артикуляцією, 
інтонацією й правильним (згідно начитуваних у вер‑
стці подій) виразом обличчя представляє черговий 
сюжет, який обкладений і пронизаний заставками, 
відбивками, перебивками, музикою, інфографікою 
та іншими спецефектами, то усвідомлення сенсу 
вищесказаного приходить миттєво.

Ключовий принцип № 2. Медіамеседжі формують 
наше сприйняття реальності.

Тут важливим є те, що світогляд людини вже 
від перших років її народження формують медіа‑
меседжі. Ще коли немовля лежить в люльці воно 
розглядає на вулиці банери, лайтбокси, вивіски 
на будівлях. А вдома — телевізор і гаджети, які 
невпинно програмують мозок людини з пелюшок. 
Далі дитина росте і тут відіграють роль програмерів 
свідомості інтерпретанти тих запілінгованих раніше 
меседжів. Далі приходять до уваги сугерента соціаль‑
ні мережі та месенджери, в яких аватарки, статуси, 
лайки, коментарі є чи не найрезультативнішими 
медіазасобами у програмуванні ставлення до тих чи 
інших суспільних явищ. Простота у користуванні 
гаджетами спрощує допуск дитини до забороненої 
інформації, адже одним натиском пальця можна 
відкрити цікаві їй вікна.

Ключовий принцип № 3. Різняться аудиторії, 
різниться розуміння одного й того самого меседжа. 



39

// International scientific journal «Internauka» // № 21 (61), vol. 1, 2018 // Social communications //

Освіта, вік, стать, національність, приналежність 
до будь‑якої релігійної конфесії, соціальний статус, 
світоглядні чинники — все це впливає на розуміння 
й інтерпретацію одного й того ж медіамеседжа.

Ключовий принцип № 4. Медіамеседжі містять 
комерційні втручання. Цей принцип має стати ак‑
сіомою для медійників і сугерентів, оскільки жоден 
інформаційний портал, включаючи соцмережі та 
месенджери, не є безкоштовним для споживачів. 
Лайки, підписки, публікації — це і є той матеріал, 
з яким працюють аналітики маркетингових відділів. 
Адже методом моніторингу вони мають повну кар‑
тину дій користувачів. За допомогою спеціальних 
програм вони визначають ваші вподобання й пра‑
цюють із вашою свідомістю на користь замовника.

Ключовий принцип № 5. Усі медіамеседжі вклю‑
чають точки зору.

Зрозуміло, що витримуючи баланс думок, можна 
досягти певного розуміння істинності інформації, та 
враз виникає питання про рівень тих, хто ті думки 
висловлював. Питання рівня стосується більшою 
мірою і різноплановості знань та широкої світогляд‑
ності. Тож важливим залишається славнозвісний 
вираз «А судді хто»?

Висновки. Нейролінгвістика, нейроекономіка, 
нейромаркетинг, біхевіоризм, сугестія, НЛП та 

інші подібні напрямки яких щороку стає дедалі 
більше слугують одній одвічній ідеї, — управління 
масами шляхом маніпуляцій масовою свідомістю 
з певною метою.

Навіювання реципієнтові думок і переживань 
і програмування його настроєвого і поведінкового 
регістру з різною метою: продати, купити, змотиву‑
вати на виборах, навіяти ідеологію, релігію, чи стиль 
життя і є ідея всіх маніпулятивних комунікативних 
прийомів, чий імперативний вплив одночасно стає 
опосередкованим і влучно націленим на споживача 
інформації. Таким чином можна сміливо припуститись 
думки, що інформаційна імплантація, в майбутньому 
стане невід’ємним складником медіахірургії і термін 
нейрожурналістика також знадобиться. Такий термі‑
нологічний каламбур не є безпідставним, хоч і віддає 
академічним сарказмом. Але коли ведеться одвічна 
дискусія про права і свободи людини, питання сугестив‑
ного програмування мозку залишається по‑за увагою. 
Це та царина у яку можна віднести до інформаційної 
зброї зі стратегічною ціллю, — вплинути на душевний 
стан людей в період військових, економічних, чи полі‑
тичних криз. Приховані лінгвістичні та аудіовізуальні 
прийоми є інструментарієм для трансформації вільного 
індивіда в запрограмованого слухняного біоробота 
який рухатиметься за заданою траєкторією.
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APPLICATION OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES FOR THE STUDY  
OF THE ENGLISH NOVELS AT LESSONS OF FOREIGN LITERATURE

Анотація. Аналізуються інтерактивні технології щодо можливостей їх впровадження в навчальний процес при викла-
данні зарубіжної літератури.

Ключові слова: інтерактивна технологія, урок зарубіжної літератури, англійська новела.

Аннотация. Анализируются интерактивные технологии относительно возможностей их внедрения в учебный процесс 
при преподавании зарубежной литературы.
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Summary. Interactive technologies are analyzed on the possibilities of their introduction into the educational process in 
teaching foreign literature.

Key words: interactive technology, lesson of foreign literature, English novella.

Ф
ІЛ

О
Л

О
ГІ

ЧН
І Н

АУ
КИ

Ph
ilo

lo
gi

ca
l s

ci
en

ce
s

Зміни в суспільстві призводять до нового розу‑
міння якості освіти, реформування її структу‑

ри й змісту. Головною цінністю освіти має стати 
орієнтир на випускника — людину з планетарним 
мисленням, спроможну жити в світі, що постійно 
змінюється, життєздатну, творчу, успішну особи‑
стість. У таких умовах основне завдання вчителя 
полягає в пробудженні та розвитку інтересу як ру‑
шійної сили пізнання і навчання.

Новітні наукові дослідження засвідчують на‑
гальну необхідність навчання учнів самостійному 

здобуттю знань, щоб згодом вони могли адаптува‑
тися в соціумі та самостійно і творчо працювати. 
Вчитель‑словесник має не лише сформувати уміння 
самостійно і критично аналізувати прочитаний твір, 
визначити проблеми, які в ньому порушуються, 
усвідомлювати, де в життєвих ситуаціях можна буде 
використовувати здобуті знання і вміння, — він має 
донести до своїх вихованців красу і силу художнього 
слова, духовно збагатити їх.

Урок літератури — це урок образного сприйняття 
світу. Він пробуджує уяву, фантазію учнів, спри‑
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яє розвитку розумових, пізнавальних здібностей, 
формує особистість кваліфікованого читача. Метою 
сучасного уроку зарубіжної літератури є насамперед 
не нагромадження знань, а пошукова діяльність, 
спрямована на формування вмінь і навичок щодо 
орієнтації в інформаційному просторі.

Одним із найкращих засобів, котрі сприяють 
цьому, є інтерактивні технології навчання. Завдяки 
закладеним в їхню суть самостійній діяльності та 
груповій взаємодії, вони можуть бути корисними 
і перспективними для вчителя та для учнів. Тео‑
ретичною основою впровадження інтерактивних 
методів і технологій навчання є системний, осо‑
бистісно орієнтований та діяльнісний підходи до 
побудови дидактичних процесів, а також інваріант‑
ність процесу навчання, уроку як конкретної форми 
реалізації процесу засвоєння знань, формування 
умінь і навичок.

Дослідження останніх років засвідчують зростан‑
ня інтересу науковців, учителів‑практиків до дослі‑
джуваної проблеми. Так, різні аспекти використан‑
ня інноваційних, зокрема, інтерактивних методів 
у навчально‑виховному процесі є предметом вивчен‑
ня Т. Базилевич, О. Мірзи, Н. Півень, О. Пометун, 
М. Радченко, Н. Терещенко, А. Учень, Н. Чикалової 
та ін. Однак, методичні можливості застосування 
інтерактивних технологій на уроках зарубіжної 
літератури залишаються недостатньо вивченими. 
Отже, метою статті є висвітлення особливостей впро‑
вадження інтерактивних технологій у навчальний 
процес на прикладі роботи із новелістичною прозою.

Аналіз чинної навчальної програми засвідчив, що 
англійська новела у ній майже не представлена. Тема 
«Світова новела», розрахована на 6 годин, представ‑
лена в 7‑му класі. В її контексті розглядається тема 
«Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, 
різновиди (2–3 за вибором учителя)». У програмі 
рекомендовано провести уроки за новелами О. Генрі 
«Дари волхвів», «Останній листок»; Г. Дж. Уеллса 
«Чарівна крамниця»; Р. Акутагави «Павутинка» [3]. 
Крім того, вчитель має можливість запропонувати 
до вивчення творчість англійських новелістів на 
уроках позакласного читання. Навіть враховуючи 
досить незначну представленість тем, присвячених 
висвітленню новелістичної прози в шкільній прак‑
тиці, ми маємо прагнути до оптимізації процесу 
навчання, чому безперечно сприятимуть інтерак‑
тивні технології.

До основних переваг інтерактивних техноло‑
гій навчання належать наступні: 1) інтерактивні 
технології допомагають забезпечити ефективність 
процесу вивчення матеріалу; 2) вчитель отримує 
можливість диференційованого підходу до кожного 
школяра зі спеціальними потребами — особистісни‑
ми та інтелектуальними; 3) змінюється роль учнів, 
вони приймають важливі рішення щодо процесу 
навчання, розвивають комунікативні вміння і на‑
вички, організаційні здібності; 4) основним джере‑

лом мотивації навчання стає інтерес самого учня, 
його особиста потреба у знаннях; 5) зростає роль 
особистості педагога: він менше часу витрачає на 
розв’язання проблем із дисципліною, більше роз‑
кривається перед учнями як лідер та організатор; 
6) покращується не лише рівень засвоєння матері‑
алу, але і можливість його застосування у повсяк‑
денному житті; 7) використання інтерактивних 
методів навчання в малих групах сприяє розвитку 
таких особистісних якостей як комунікабельність, 
співробітництво, уміння відстоювати власну точку 
зору, йти на компроміси тощо [4].

У системі інтерактивного навчання виділяють 
такі основні принципи методики співробітництва: 
а) позитивна взаємозалежність — клас досягає успіху 
а умови гарного виконання завдань кожним школя‑
рем; б) індивідуальна відповідальність — працюючи 
в групі, кожен учень виконує своє завдання, відмін‑
не від інших; 3) однакова участь — кожному учню 
надається однаковий за обсягом час для виконання 
завдання; 4) одночасна взаємодія — коли всі школярі 
задіяні у роботі [2, с. 149–150].

Однією з найвідоміших інтерактивних техноло‑
гій, оптимальних для колективного обговорення, 
є «Мозковий штурм». Розпочинати роботу за цією 
технологією доцільно після оголошення проблеми 
(проблемної ситуації). Для більшої ефективності 
краще записати формулювання проблеми для об‑
говорення на дошці. Насамперед доцільно запропо‑
нувати школярам озвучити терміни, цитати, дати, 
пов’язані з даною проблемою. Подальший алгоритм 
даної інтерактивної технології полягає у наступному: 
1) при висуванні учнями ідей не відкидати жодної, 
навіть відверто нісенітної (усі запропоновані ідеї 
записувати на дошці в порядку їх надходження 
без коментарів і зауважень); 2) заохочувати всіх 
до активного пропонування ідей; 3) спонукати всіх 
школярів доповнювати, розвивати або коригувати 
ідеї інших; 4) обговорити запропоновані ідеї, підбити 
підсумки, оцінити виступи [6].

«Мікрофон» — один із різновидів колективного 
навчання, який надає можливість кожному окре‑
мому учню висловити власні думки. Школярі під 
час її використання вчаться аргументовано відсто‑
ювати свої погляди. Для ефективної організації 
роботи в даній технології необхідно враховувати 
такі умови: 1) надати класу певний предмет, який 
виконуватиме роль уявного мікрофона; 2) надавати 
слово лише тому, хто отримує уявний мікрофон; 
3) запропонувати учням говорити стисло (1–2 хв.); 
4) не коментувати і одразу не оцінювати виступи; 
5) обов’язково підбити підсумки [5].

Вчителю важливо пам’ятати, що запорукою вда‑
лої реалізації інтерактивної технології «Мікрофон» 
є насамперед чітке формулювання запитання чи 
проблеми. Завдання педагога полягає в уважному 
сприйнятті учнівських виступів з метою аналізу 
рівня засвоєння навчального матеріалу. Безперечно, 
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викладач може висловлювати свої міркування, але 
як один із рівноправних учасників процесу.

Методисти радять дотримуватись наступного 
порядку в організації роботи. Оголосити тему, в кон‑
тексті якої учні будуть висловлюватись, використо‑
вуючи уявний мікрофон. Сформулювати незакінчене 
речення і запропонувати учням закінчити його, 
як‑от: На сьогоднішньому уроці для мене найваж‑
ливішим відкриттям було…»; «Дана інформація дає 
нам підстави для висновку, що…»; «Це рішення було 
прийняте, оскільки…»; «З яким почуттям перегор‑
нута остання сторінка твору?» та ін. Важливо, щоб 
кожен наступний учасник обговорення розпочинав 
свій виступ із запропонованого початку.

Досить результативною в контексті специфіки 
зарубіжної літератури як навчального предмета є 
інтерактивна технологія «Незакінчені речення». 
Вона дозволяє ґрунтовніше працювати над формулю‑
ванням власних висловлень та їхньою презентацією 
перед аудиторією, вчить критично порівнювати 
власні погляди з думками інших; створює умови 
для подолання стереотипів, вдосконалює навички 
говорити стисло й переконливо. Зауважимо, що цей 
прийом, як правило, поєднують із «Мікрофоном».

Зрозуміло, що для формулювання «Незакінче‑
них речень» учитель може застосовувати не лише 
загальні, універсальні фрази. Зокрема, в межах на‑
шої теми можна запропонувати наступні: «Сомерсет 
Моем народився у місті…», «Джозеф Конрад — це 
псевдонім…», «Типовий герой Уїльяма Уаймарка 
Джейкобса — це…», «Вірджинія Вулф написала 
такі новели…» тощо.

Для реалізації дискусійної технології вчителю 
доцільно заздалегідь ретельно обдумати тему. Як 
правило, вчитель виконує роль ведучого дискусії. 
Для оптимізації процесу можна застосовувати роз‑
датковий матеріал. Організовувати роботу класу за 
дискусійною технологією доцільно за такими ета‑
пами: 1) обрати тему і скласти план дискусії; 2) хід 
дискусії; 3) заключна частина, підбиття підсумків. 
Наприклад: «Прочитання фіналу «Лялькового бу‑
динку», «Що для вас означає фраза «Люби ближ‑
нього свого»?», «Література і/чи кіно» тощо [1].

Інтерактивний прийом «Позначки» є майже 
універсальним: учні самостійно дочитують новелу 
і роблять позначки.

Зацікавлення у школярів викликає прийом 
«Спіймай помилку» (так — ні). Наведемо приклад 
роботи із даними про життєвий і творчий шлях 
К. Менсфілд:

1. Народилась у Веллінгтоні в сім’ї банкіра 14 ве‑
ресня 1888 р. (ні, у жовтні).

2. При хрещенні отримала ім’я Кетлін Бішем 
(так).

3. У родині батьків Кетлін було три дочки (ні, 
п’ятеро).

4. Першим навчальним закладом, в якому отри‑
мувала освіту К. Менсфілд, була школа міс Свенсон 
(ні, початкова школа в Карорі).

5. Почала друкуватись у дев’ятирічному віці 
(так).

6. У 1911 р. вийшла у світ перша збірка опові‑
дань К. Менсфілд «В англійському пансіоні» (ні, 
в німецькому).

7. Серед псевдонімів письменниці — Елізабет 
Стенлі, Матильда Беррі (так).

8. Кетрін могла безкоштовно публікувати свої 
розповіді у видавництві «Хогарт Плюс», яким во‑
лоділи Вірджинія і Леонард Вулф (ні, Хогарт Прес).

9. У 1917 р. був написаний один із найвідоміших 
творів письменниці — «Прелюдія» (ні, в 1915 р.).

10. К. Менсфілд хворіла на сухоти (так).
11. Померла в Фонтенбло 9 січня 1933 р. (ні, 

в 1923 р.).
12. Західні критики нерідко називають К. Мен‑

сфілд «англійським Чеховим» (так).
Ефективним є використання на уроках зарубіж‑

ної літератури «броунівського руху» — прийому, за 
допомогою якого за короткий проміжок часу учні 
вивчають значний за обсягом теоретичний матеріал 
і повідомляють його зміст однокласникам, реалізу‑
ючи таким чином метод взаємонавчання — «навча‑
ючись сам, навчаю інших» [1].

Доречним у навчанні зарубіжної літератури є 
інтерактивний прийом «Знайди відповідність». 
Зокрема, на прикладі англійської новели можна 
запропонувати дітям визначитись за наступними 
позиціями: «автор» і «назва твору»: Р. Л. Стівен‑
сон, Дж. Конрад, А. К. Дойл, Джером К. Джером, 
У. У. Джейкобс, Р. Кіплінг, У. С. Моем, В. Вулф, 
К. Менсфілд, О. Хакслі, Р. Грейвз, І. Во — Ляль‑
ковий будинок, Незвичайна прогулянка Морроубі 
Джукса, Будинок англійця, Суботній вечір, Бла‑
китний карбункул, Мавпяча лапка, Харчевня двох 
відьом, Крик, Люби ближнього свого, Падіння То‑
маса‑Генрі, Сатанинська пляшка, Щось людське.

Отже, інтерактивні технології навчання є части‑
ною особистісно орієнтованого навчання, оскільки 
сприяють соціалізації особистості, усвідомленню 
себе як частини колективу, своєї ролі і потенціалу. 
Ефективність інтерактивних технологій залежить 
від уміння вчителя бути порадником і консультан‑
том. У навчальному процесі важливо дотримуватися 
«принципу наслідування».
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДУ  
МАТЕМАТИЧНИХ ТЕКСТІВ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДА  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

THE ACTUAL PROBLEMS OF THE MODERN TRANSLATION  
OF MATHEMATICAL TEXTS

Анотація. В статті досліджується якісний сучасний переклад математичних текстів, що вимагає інтенсивного дослі-
дження в предметі вихідного тексту. Розглядається питання назв нових геометрій, деяких геометричних термінів та їх 
перекладу з урахуванням історичного аспекту їх виникнення, що висвітлюють особливості англійських встановлених ма-
тематичних назв. Показано, що в процесі перекладу потрібно орієнтуватися на загальний зміст речення, розуміючи його 
сенс та знати історичний генезис розвитку математичної науки. У цьому контексті приведено деякі історичні факти, що 
пов’язані із назвами нових геометрій, зокрема геометрії Лобачевського, Рімана, Ейлера. Досліджено історію вивчення 
побудов в неевклідової геометрії Лобачевського, що стало одним з напрямків розвитку її ідей українською школою мате-
матиків-геометрів. Це потребує узгодженості перекладів українського і англійського зі зведенням до якісного стандарту 
вживаності термінів. Доведено, що назви геометрій, які прийняті на теренах Східної Європи мають свій слов’янський ас-
пект (геометрія Лобачевського), що в Західній Європі вони не є вживаними назвами, а встановленими являються назви 
з математичними особливостями (гіперболічна геометрія, еліптична геометрія, параболічна геометрія).

Ключові слова: переклад, генезис, нові геометрії, геометрія Лобачевського, геометрія Рімана, гіперболічна геоме-
трія, еліптична геометрія, параболічна геометрія.
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Аннотация. В статье исследуется качественный современный перевод математических текстов, требует интенсивного 
исследования в предмете исходного текста. Рассматривается вопрос названий новых геометрий некоторых геометриче-
ских терминов и их перевода с учетом исторического аспекта их возникновения, освещающих особенности английских 
установленных математических названий. Показано, что в процессе перевода нужно ориентироваться на общий смысл 
предложения, понимая его смысл и знать исторический генезис развития математической науки. В этом контексте при-
ведены некоторые исторические факты, связанные с названиями новых геометрий, в частности геометрии Лобачевского, 
Римана, Эйлера. Исследована история изучения построений в неевклидовой геометрии Лобачевского, что стало одним 
из направлений развития его идей украинской школой математиков-геометров. Это требует согласованности переводов 
украинского и английского с возведением к качественному стандарту применяемости сроков. Доказано, что названия 
геометрий, принятых в Восточной Европе имеют свой славянский аспект (геометрия Лобачевского), что в Западной Ев-
ропе они не являются бывшими в употреблении названиями, а установленными являются названия с математическими 
особенностями (гиперболическая геометрия, эллиптическая геометрия, параболическая геометрия).

Ключевые слова: перевод, генезис, новые геометрии, геометрия Лобачевского, геометрия Римана, гиперболическая 
геометрия, эллиптическая геометрия, параболическая геометрия.

Summary. The article investigates a high-quality modern translation of mathematical texts, which requires intensive re-
search in the subject of the source text. The question of the names of new geometries, some geometric terms and their transla-
tion, taking into account the historical aspect of their occurrence, which cover the peculiarities of the English established math-
ematical names, is considered. It is shown that during the translation process it is necessary to focus on the general content of 
the sentence, understanding its meaning and to know the historical genesis of the development of mathematical science. In this 
context, some historical facts relating to the names of new geometries, including the geometry of Lobachevsky, Riman, Euler, 
are given. The history of the study of constructions in the non-Euclidean geometry of Lobachevsky is studied, which became one 
of the directions of the development of its ideas by the Ukrainian school of mathematicians-geometers. This requires the coher-
ence of translations of Ukrainian and English with a summary to a high standard of use of terms. It is proved that the names of 
geometries adopted in Eastern Europe have their own Slavic aspect (Lobachevsky’s geometry) that in Western Europe they are 
not used names, and names are found with mathematical features (hyperbolic geometry, elliptic geometry, parabolic geometry).

Key words: translation, genesis, new geometry, Lobachevsky geometry, Riemann geometry, hyperbolic geometry, elliptic 
geometry, parabolic geometry.

Постановка проблеми в загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. Якісний сучасний пере‑
клад математичних текстів вимагає інтенсивного 
дослідження в предметі вихідного тексту. Крім 
того, перекладач, як правило, повинен мати гли‑
бокі знання як вихідного, так і цільового рівня 
мов [3]. В ідеалі, перекладачем повинен висту‑
пати носій мови перекладу. Це дозволить більш 
точно донести зміст математичного тексту. Дуже 
важливо, щоб перекладач текстів з англійської на 
українську в області математичних переказів був 
фахівцем у відповідному питанні. У всьому тексті 
перекладу має бути дотримано єдність терміноло‑
гії, властивої тематиці перекладів. При перекладі 
слід враховувати особливості вживання деяких 
математичних знаків, які повинні відповідати за‑
гальноприйнятим нормам англійської мови, а та‑
кож деякі історичні особливості, які впливають 
на встановлення того чи іншого математичного 
терміна [8]. Переклад повинен стилістично відпо‑
відати початковому текстові, а також у перекладі 
повинні бути дотримані норми сучасної орфогра‑
фії і правила граматики мови перекладу [9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгля‑
немо питання назв нових геометрій та їх перекладу 
з урахуванням історичного аспекту їх виникнення 
[1]. Відомо, що відкриття неевклідової геометрії ве‑

ликим російським математиком Н. І. Лобачевським 
(1792–1856). Незалежно від Лобачевського до таких 
ідей прийшов угорський математик Янош Больяи 
(1802–1860р), який опублікував свою роботу на 
три роки пізніше Лобачевського (1832) і видатний 
німецький математик Карл Фрідріх Гаус (1777–
1855р), у якого після його смерті були знайдені ок‑
ремі неопубліковані начерки початкових положень 
неевклідової геометрії. Розвиток ідей Гауса стало 
сучасним вченням про заснування евклідової геоме‑
трії, всієї математики і взагалі всякої дедуктивної 
науки [2].

До речі угорське написання імені Bolyai János 
і вимовляється — [jaː.noʃ boː.jɒ.i], хоча в українських 
джерелах зустрічається безліч варіантів написання 
його прізвища: Больяі, Больяй, Боян, Бояї, Бояй 
і, навіть, Больє. Повне визнання і широке поши‑
рення геометрія Лобачевського отримала через 12 
років після його смерті, коли стало зрозуміло, що 
наукова теорія, побудована на базі деякої системи 
аксіом (вихідних положень, прийнятих без доказу) 
вважається тільки тоді повністю завершеною, коли 
ця система аксіом задовольняє трьом умовам: неза‑
лежності, несуперечності і повноти [1–2; 9].

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Розглянути особливості англійського перекладу 
назв нових геометрій та деяких геометричних термі‑
нів, розкриваючи історичні аспекти, що висвітлюють 
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нам особливості англійських встановлених матема‑
тичних назв.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов-
ним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. На нашу думку в процесі перекладу не варто 
перекладати окремі слова, а тільки орієнтуватися 
на загальний зміст речення, розуміючи його сенс. 
У цьому контексті бажано, навіть, знати історичний 
генезис розвитку математичної науки. Приведемо 
у цьому контексті деякі історичні факти, що пов’я‑
зані із назвами нових геометрій, зокрема геометрії 
Лобачевського, Рімана, Ейлера.

Зі встановленням логічної правильності геометрії 
Лобачевського, із загальним її визнанням у зв’язку зі 
столітнім ювілеєм дня народження М. І. Лобачевсого 
(1892) і круглою датою з дня народження Яноша 
Бойяі (1902) з’явилися дослідження в цій області 
ряду європейських математиків, які оживили інтерес 
до дослідженням в неевклідової геометрії і розвитку 
її ідей, зокрема, по геометричних побудов [1–2].

Вивчення наукової спадщини та розвитку ідей 
великого російського геометра Н. І. Лобачевського 
перейшло до росіян і до українських математиків. 
Зокрема, теорії геометричних побудов в просторі 
Н. І. Лобачевського присвячені праці Д. Д. Морду‑
хай‑Болтовського, Н. М. Несторовича, В. Ф. Кагана, 
а також українських математиків — видатного ге‑
ометра А. С. Смогоржевського і учнів його школи: 
Н. П. Хоменко, В. Ф. Рогаченко, Р. І. Демаховской, 
В. І. Коби, Б. Я. Букрєєва, М. Г. Андрієвської, 
К. К. Мокрищева, В. С. Мартиненко [2]. Доведеною 

видатним українським математиком В. С. Марти‑
ненко теоремою Маскероні, завершуються критичні 
дослідження теорії побудови завдань другого ступеня 
в площині неевклідової геометрії Лобачевського 
комплексом: лінійка — оріциркуль — гіперцир‑
куль — циркуль [2]. З огляду на вищесказане, вста‑
новлюючи історичні рівноможливі відкриття різни‑
ми вченими нових геометрій, можна зрозуміти чому 
в англійській математичній літературі прийнято 
наступні встановлені назви геометрій та геометрич‑
них побудов, які представлені у таблиці 1 [4–6].

Вивчення побудов в неевклідової геометрії Ло‑
бачевського стало одним з напрямків розвитку її 
ідей українською школою математиків‑геометрів, 
що потребує узгодженості перекладів українського 
і англійського зі зведенням до якісного стандарту 
вживаності термінів [3; 7].

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, назви геометрій, які прийняті на теренах 
Східної Європи мають свій слов’янський аспект 
(геометрія Лобачевського), що в Західній Європі 
вони не є вживаними назвами, а встановленими 
являються назви з математичними особливостями 
(гіперболічна геометрія, еліптична геометрія, па‑
раболічна геометрія).

Хоча у Східній Європі вживаними є назви геоме‑
трій з іменами західних вчених (геометрія Рімана, 
Евклідова геометрія), але вони теж мають встанов‑
лені в генезисі назви з геометричними особливості, 
що необхідно враховувати при перекладі.

Таблиця 1
Особливості перекладу назв геометрій та геометричних побудов

Термін Можна перекласти Правильний переклад по-англійськи

Геометрія Лобачевського Lobachevsky geometry Hyperbolic geometry

Геометрія Рімана Riemann geometry Elliptic geometry

Евклідова геометрія Euclidean geometry Parabolic geometry

Нерівність Коші‑Буняков‑
ського

Cauchy — Bunyakovsky inequality Cauchy inequality

Площина Лобачевського Lobachevsky plane Plane of hyperbolic geometry

Багатоманітність Manifold, Diversity
(різноманітність)

Variety

Власний вектор Own vector Eigenvector

Старший коефіцієнт Оlder coefficient. Leading coefficient

Лінійно зв’язаний Linearly connected
(сенсу англійською не має)

Аrcwise connected
(старий переклад)
Рath-connected
(сучасний переклад)
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THE REMOVAL OF NICKEL IONS FROM WASTE WATERS

Summary. Solvent sublation of Ni2+ ions depending on the parameters (extractant, surfactant, pH, molar ratio of metal: 
surfactant, time, initial concentration) was researched.

Key words: solvent sublation, nickel, sulfanol, isoamyl alcohol.
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Galvanic production is an integral part of almost 
every enterprise of mechanical engineering, 

metalworking, metallurgy, electronics, etc. In this 
case, galvanic production is one of the most danger‑
ous sources of environmental pollution by impurities 
of heavy metals, inorganic acids and alkalis, surfac‑
tants and other highly toxic compounds.

Wastewater of galvanic production includes diluted 
drains (washing waters) and concentrated solutions 
(washing, degreasing, pickling, electrolytes). As a 
rule, they are subject to mixing and subsequent joint 
processing.

When choose a scheme and method of purification 
of galvanoscopes is taken into account [1, p. 134]:
 • the initial composition of wastewater and spent 
working solutions, which are sent for recycling;

 • regulatory requirements for the quality of purified 
water;

 • the level of reconstruction of existing treatment 
facilities or the construction of new cleaning sys‑
tems;

 • operating mode of treatment facilities (continuous 
or periodic);

 • financial condition of the enterprise.
Due to the large variety of heavy metals that are 

toxic and stringent in terms of their MPC in purified 
water, there is a need to improve existing methods of 
wastewater treatment of galvanic plants (as they have 
a number of disadvantages).

It is necessary to search methods, which would allow 
to clear drains to the norms of MPC, and at the same 
time, to carry out regeneration of valuable components. 
Such method is solvent sublation, which is a combi‑
nation of ion flotation and extraction technologies. 
Therefore scientists are actively engaged in the study 
and research of this process, as evidenced by numerous 
articles and scientific papers.

The technology of solvent sublation was first pro‑
posed by F. Siebba in 1961. The process of ion ex‑
traction was proposed to be carried out in the presence 
of collectors (surfactants). In order to carry out the 
solvent sublation, bubbles of gas, extractor and col‑
lector were introduced into the initial solution. The 
latter were selected in such a way that the charge was 
opposite to the charge of the ion that is being removed. 
The parameters (pH, extractant, surfactant, air flow 
rate, temperature, etc.) were selected in such a way 
that the process of transferring the ion‑surfactant 
complex to the extraction phase took place as efficient‑
ly as possible. The separation of the concentrated ion 
is carried out by different methods depending on the 
collector [2].

In this work, the possibility of removing nickel 
ions (II) by solvent sublation was investigated. Sul‑
fanol was used, as a collector, which is a mixture of 
sodium salts of alkylbenzene sulfonic acids with an 
alkyl residue. Concentration of the model solution of 
nickel — 10 mg/dm3. The optimal conditions of the 
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process, such as the choice of the extractant, the pH 
of the aqueous phase, the molar ratio of the metal: 
sulfonate, the time of the process, were determined.

The solvent sublation process was carried out in a 
glass cylindrical column (at the bottom is the Schott 
filter) with a diameter of the holes for passing bubbles 
was 40 μm. The air in the column was compressed by 
the compressor. Nickel ions were transferred from 
the aqueous phase with bubbles of gas in the form of a 
sublate and remained in the organic layer. The process 
was carried out to a constant residual concentration 
of nickel ions, which was determined according to the 
standard methodology [3].

During the experiment, it was found that the best 
extractant is isoamilic alcohol, which may be explained 
by the fact that branched alcohols have a better ability 
to hold the sublates [4]. The comparative characteristic 
of extractants by degree of exclusion is illustrated in 
Figure 1. According to the results, the highest degree 
of extraction in isoamyl alcohol is 69.9%.

The influence of the molar ratio of metal: sulfonate 
on the removal efficiency of nickel (II) ions from the 
aqueous phase has been studied. Experiments with the 
following ratios (Me: surfactant) were carried out: 1: 

0.5; 1: 1; 1: 1.5; 1: 2; 1: 2.5. Taking into account the 
results shown in Figure 2, can be concluded that the 
ratio of Me: surfactant = 1: 2 is optimal, which may be 
explained by the fact that nickel is a doubly charged 
cation and needs a doubly charged anionic pair [4].

An important factor affects the degree of extraction 
is the pH of the water phase. The hydrogen index was 
corrected by solutions of sodium hydroxide (0,1 М) and 
nitric acid (concentrated). The influence of pH on the 
removal efficiency with the molar ratio of metal: Sur‑
factant = 1: 2 and 1: 1 were studied (Fig.3, Fig.4). For 
both cases, the highest removal efficiency is at pH 9.5.

During the study, the optimal duration of the sol‑
vent sublation process was determined. Dependence of 
removal efficiency from the duration of the process is 
illustrated in Figure 5. The highest degree of extraction 
is achieved at 30 minutes.

During the study, the influence of concentration of 
metal has been studied. As can be seen from Fig. 6, an 
increase of concentration of the ions of Ni2+ provides 
an increase of removal degree. Thus, with an initial 
concentration of the ions of Ni2+ 10 mg/dm3, purifica‑
tion is achieved up to 69,9%, and at a concentration 
of 150 mg/dm3 is increased to 88,9%.

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

R
em

ov
al

 ef
fic

ie
nc

y,
%

Ni2+:Surfactant

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

6 7 8 9 10 11

R
em

ov
al

 ef
fic

ie
nc

y,
 %

рН
 

0

10

20

30

40

50

60

70

3 5 7 9 11

R
em

ov
al

 ef
fic

ie
nc

y,
 %

рН

Fig. 1. Comparative characteristic of extractants  
according to removal efficiency

Fig. 2. Dependence of removal efficiency from  
the molar ratio

Fig. 3. Dependence of removal efficiency from molar ratio 
Surfactant: Ni2+=2:1

Fig. 4. Dependence of removal efficiency from molar ratio 
Surfactant: Ni2+=1:1



50

// Хімічні науки // // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 21 (61), 1 т., 2018

To summarize the results of experimental studies 
and theoretical substantiation, it can be assumed that 
optimal conditions for the process of solvent sublation 
of removal of nickel (II) ions from aqueous solutions 
at a concentration of 10 mg/dm3 are the molar ratio of 

Me: surfactant = 1:2, pH 9.5 and duration process — 
30 minutes. As an extractant, isoamyl alcohol is se‑
lected. Collector — water solution of sulfanol. Under 
such conditions, the removal efficiency of nickel ions 
is 69.9%.
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ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ВОЄННИХ ДІЙ

ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

PRINCIPLES OF WARFARE

Анотація. У статті висвітлено найдавніші звичаї війни, які продовжують свій розвиток і до сьогодні, тільки на більш 
якісному рівні. На основі рекомендацій Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо вдосконалення українського 
законодавства у сфері міжнародного гуманітарного права, у статті наведено основні принципи, якими мають керува-
тися сторони збройного конфлікту при ведені воєнних дій. Кожен принцип розглянуто окремо як в розумінні Комітету, 
так і в доктринальному тлумаченні для практичного застосування. Також в роботі висвітлено, яким чином такі принципи 
закріплено у вітчизняному законодавстві. Наприкінці статті наводиться порівняння норм, закріплених на національному 
та міжнародному рівнях.

Ключові слова: міжнародне гуманітарне право, Міжнародний комітет Червоного Хреста, принцип гуманності, спо-
соби і засоби ведення воєнних дій, закріплення в українському законодавстві.

Аннотация. В статье освещены древние обычаи войны, которые продолжают свое развитие и сегодня, только на бо-
лее качественном уровне. На основе рекомендаций Международного комитета Красного Креста по совершенствованию 
украинского законодательства в сфере международного гуманитарного права, в статье приведены основные принципы, 
которыми должны руководствоваться стороны вооруженного конфликта при ведении военных действий. Каждый принцип 
рассмотрен отдельно как в понимании Комитета, так и в доктринальном толковании для практического применения. 
Также в работе освещены, каким образом такие принципы закреплены в отечественном законодательстве. В конце статьи 
приводится сравнение норм, закрепленных на национальном и международном уровнях.

Ключевые слова: международное гуманитарное право, Международный комитет Красного Креста, принцип гуман-
ности, способы и средства ведения военных действий, закрепление в украинском законодательстве.

Summary. The article covers the ancient customs of war, which continue to develop until today, only on a more qualitative 
level. Based on the recommendations of the International Committee of the Red Cross on the improvement of Ukrainian legis-
lation in the field of international humanitarian law, the article outlines the basic principles that should guide the parties to an 
armed conflict in the course of hostilities. Each principle is considered separately in the understanding of the Committee, as well 
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as in the doctrinal interpretation for practical application. Also, the work outlines how such principles are enshrined in domestic 
legislation. At the end of the article, a comparison of the norms set on the national and international levels is presented.

Key words: international humanitarian law, International Committee of the Red Cross, humanity principle, ways and means 
of conducting military operations, consolidation in Ukrainian legislation.

Постановка проблеми. Війна, як і кожне явище, 
повинна мати певні межі. Наразі дане питан‑

ня стоїть досить гостро, адже новітні розробки 
у сфері воєнного озброєння створюють дедалі біль‑
шу небезпеку не тільки для учасників збройного 
конфлікту, а й для мирного населення. Тому між‑
народна спільнота встановлює норми‑принципи, 
які мають мінімізовувати негативний вплив на на‑
селення та навколишнє середовище.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен‑
ням зазначеної проблеми займалися як вчені‑осново‑
положники міжнародного права (Гроцій Г., Оппенгейм 
Л.), так і сучасні дослідники (М. М. Гнатовський, 
В. М. Кононенко, Т. Р. Короткий, В. М. Лисик, В. М. Ре‑
пецький, Л. Д. Тимченко, Н. В. Хендель та інші).

Виділення не вирішеної раніше частини загаль-
ної проблеми. Окремі науковці (або навіть так звані 
правові школи) по‑різному тлумачать основні прин‑
ципи ведення воєнних дій. Проте, на мою думку, 
вони є взаємодоповнюючими і мають сукупно за‑
стосовуватися при тлумаченні таких принципів. 
Саме тому в статті консолідуються погляди з цього 
питання Міжнародного Комітету Червоного Хреста, 
українського законодавства, а також думки окремих 
вітчизняних дослідників цього питання.

Мета статті. Метою статті є всебічне висвітлення 
основних принципів ведення воєнних дій, встанов‑
лених міжнародним гуманітарним правом, а також 
дослідження їх закріплення в українському зако‑
нодавстві.

Виклад основного матеріалу. Ще з найдавніших 
часів (за часів існування таких давніх цивілізацій, 
як Єгипет, Греція, Рим, Індія, Китай) починали 
зароджуватися найдавніші звичаї війни: милосер‑
дя і пощада ворога, що здається; оповіщення про 
мотиви нападу і намір почати війну; зародження 
права поховання, права притулку; звичай звільнення 
заручників; інститут захисту іноземців; збереження 
під час війни культових споруджень та їх служите‑
лів; неприпустимість убивства жінок, дітей, старих, 
поранених, тих, хто здається в полон, парламентерів; 
найпростіша медична допомога пораненим і хворим; 
зародження права народів і правил ведення війни; 
поява перемир’їв, договорів про мир; осуд віролом‑
ства і заборона «віроломної зброї» [1, с. 103].

З плином світової історії відбувається поступове 
визнання цих принципів усією світовою спільнотою 
та їх розвиток, вдосконалення, а також нормативне 
закріплення як на міжнародному, так і на націо‑
нальному рівні.

Тривалий період сучасної історії поведінка на 
війні обмежувалася виключно розумінням прин‑

ципу гуманності (який в найзагальнішому вигляді 
охоплював найдавніші звичаї війни).

Досить цікавою у цьому плані була доповідь Гене‑
рального секретаря ООН у 1988 році щодо мінімаль‑
них гуманітарних стандартів. Було зазначено, що «…
одна з основних переваг міжнародного гуманітарного 
права заключається у тому, що в його положеннях 
безпосередньо і детально зазначені порушення, ско‑
єні у ході конфліктів, що дає потенційним жертвам 
достатньо чіткі орієнтири по відношенню до їх прав 
у конкретних обставинах. Не менш важливо і те, що 
обов’язки та відповідальність збройних сил також 
детально розкрито… Враховуючи відсутність ясності 
у застосуванні норм, встановлення основоположних 
стандартів гуманності стало би корисною опорою для 
тих, хто виступає за більш суворе дотримання прав лю‑
дини у ситуаціях внутрішнього насилля. Це особливо 
стосується осіб, які займаються реалізацією програм 
професійної підготовки військовослужбовців…» [2].

З часом суспільство прийшло до висновку, що 
збройні конфлікти необхідно регулювати за допомо‑
гою сукупності моральних і правових норм і, насам‑
перед, кодифікованих норм міжнародного гуманітар‑
ного права. Міжнародне гуманітарне право, створене 
на основі правового позитивізму, зобов’язує воюючі 
сторони і суб’єктів міжнародного права до найбільш 
гуманного варіанта, припустимих з погляду права, 
дій у процесі збройної боротьби [3, с. 102].

На сьогодні існують три основні принципи, які 
визначають, як сторона збройного конфлікту може 
здійснювати військові операції, тобто вести воєнні 
дії. Це — принципи розрізнення, пропорційності 
та зобов’язання вживати запобіжних заходів. Ці 
принципи спрямовані на захист цивільних осіб від 
наслідків воєнних дій. На додаток до цих принципів 
існує заборона щодо заподіяння надмірних ушко‑
джень чи невиправданих страждань, яка захищає 
законні воєнні цілі — комбатантів або осіб, що беруть 
участь у воєнних діях. Ці положення МГП, як і всі 
інші, не ґрунтуються на принципі взаємності, тобто 
ймовірні порушення МГП однією зі сторін конфлік‑
ту жодною мірою не звільняють іншу сторону від 
її зобов’язання дотримуватися МГП [4, с. 56–57].

1. Принцип розрізнення — загальновизнана нор‑
ма договірного та звичаєвого МГП, відповідно до 
якої сторони, що перебувають у конфлікті, повинні 
завжди розрізняти цивільне населення й комбатан‑
тів, а також цивільні й воєнні об’єкти та відповідно 
спрямовувати свої дії тільки проти воєнних об’єктів. 
Заборона нападів на цивільних осіб має єдиний виня‑
ток: цивільні особи, які безпосередньо беруть участь 
у воєнних діях, втрачають імунітет від можливих 
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нападів протягом часу такої безпосередньої участі 
та часу, протягом якого вони готуються до заплано‑
ваного ними нападу [5, с. 28–29].

Крім того, МГП виділяє окрему категорію об’єк‑
тів, які користуються особливим захистом. До таких, 
зокрема, належать культурні цінності, об’єкти, 
необхідні для виживання цивільного населення, 
установки і споруди, що містять небезпечні сили 
(греблі, дамби, атомні станції).

Тобто даний принцип встановлює, що: 1) між‑
народне гуманітарне право пріорітетно захищає 
певні категорії осіб (цивільне населення, жертви 
війни, медичний персонал) та об’єктів; 2) з цією 
метою існує необхідність відрізняти комбатантів 
та цивільних осіб.

Важливість забезпечення механізму дії цього 
принципу можна яскраво побачити через призму 
воєнних дій 2010 року в Афганістані, під час яких 
внаслідок операцій на сході країни Міжнародних 
сил сприяння безпеці в Афганістані загинули мирні 
жителі. Через невірно отримані координати, зіткнен‑
ня відбулося не у встановленому населеному пункті 
(зіткнення відбулися в повіті Кхогьяні, замість ви‑
значеного Штабом повіту Шерзад), що призвело до 
жертв серед цивільного населення.

2. Принцип пропорційності (сумірності) означає, 
що конкретна і безпосередня військова перевага, 
здобута в результаті військової операції, повинна 
переважати шкоду, завдану в її ході цивільним осо‑
бам та цивільним об’єктам.

Ідеться не про цілеспрямований напад на цивіль‑
них осіб чи цивільні об’єкти, що є забороненим згідно 
з принципом розрізнення, а про ризик випадкової 
шкоди цивільним особам та/або об’єктам. До числа 
невибіркових відноситься та забороняється збройний 
напад, «котрий, як можна очікувати, попутно потяг‑
не за собою втрати життя серед цивільного населен‑
ня, поранення цивільних осіб та шкоду цивільним 
об’єктам або те й інше разом, які були б надмірними 
щодо конкретної і безпосередньої воєнної переваги, 
якої передбачається таким чином досягти» [5, с. 29].

Тобто сторони збройного конфлікту повинні вжи‑
вати заходів, щоб віддалити, наскільки це можливо, 
воєнні цілі від населених районів. Насправді воєнні 
цілі часто розташовані в безпосередній близькості 
від цивільних об’єктів, а комбатанти або особи, що 
беруть участь у воєнних діях, змішуються з цивільним 
населенням. Тому, якщо напади спрямовані проти 
законної цілі (комбатанта або воєнного об’єкту), МГП 
допускає певні випадкові жертви серед цивільного 
населення, проте вони не повинні бути надмірними 
щодо конкретної і безпосередньої очікуваної воєнної 
переваги. Інакше кажучи, нападати на воєнну ціль 
дозволено тільки після оцінки, яка веде до висновку, 
що очікувані втрати життя серед цивільного населен‑
ня, поранення цивільних осіб та шкода цивільним 
об’єктам не будуть надмірними щодо очікуваної кон‑
кретної і безпосередньої воєнної переваги [4, с. 57–58].

Цей принцип ґрунтується на тому, що сторони 
збройного конфлікту мають обирати методи і засоби 
ведення воєнних дій згідно з певними обмеженнями: 
1) існують кількісні і якісні межі застосування сили 
(застосовуються лише пропорційні засоби і методи 
відносно прогнозованої військової переваги); 2) ви‑
магає дотримання заборон та обмежень застосування 
деяких видів озброєнь згідно з нормами міжнарод‑
ного права (зокрема засоби та методи воєнних дій 
розглядають як такі, щодо яких існує абсолютна забо‑
рона (хімічна бактеріологічна, біологічна, токсична, 
отрута, отруєна зброя, задушливі, отруйні або інші 
подібні гази; зброя, що призводить до надмірних 
страждань) і відносно заборонені (ядерна, лазерна, за‑
палювальна зброя і протипіхотні міни) [6, с. 337]; 3) з 
цього принципу логічно випливає принцип неспри‑
чинення зайвих страждань і руйнувань; 4) сторони 
також повинні обмежуватися критеріями чесності 
і сумлінності у виборі засобів і методів ведення війни.

3. Принцип обов’язковості вживання запобіж‑
них заходів. Сторона збройного конфлікту повинна 
постійно піклуватися про безпеку цивільних осіб 
або цивільних об’єктів при проведенні військових 
операцій. Нападаюча сторона повинна робити все 
практично можливе, щоб переконатися, що вибра‑
ні цілі є воєнними цілями. Вона також повинна 
вибирати такі засоби і методи нападу, які дають 
змогу уникнути супутньої шкоди цивільним особам 
і цивільному майну або звести її до мінімуму. Якщо 
дозволяють обставини, необхідно ефективно попере‑
дити цивільне населення про напади. Також потрібно 
вживати запобіжних заходів щодо наслідків нападів. 
Наприклад, воєнні цілі не повинні розташовуватися 
в безпосередній близькості від цивільного населення 
і цивільних об’єктів, наскільки це можливо [4, с. 58].

Даний принцип досить тісно пов’язаний з прин‑
ципом необхідності, який вимагає, щоб сторони 
збройних конфліктів вживали лише тих заходів, які 
є необхідними для досягнення військової перемоги. 
Ця ідея викладена ще в преамбулі до Санкт‑Петер‑
бурзької декларації 1868 р., у якій сторони визнали, 
«що єдиноюзаконною метою, яку держави повинні 
мати під час війни, є послаблення військових сил 
супротивника; що для цієї мети достатньо вивести 
з ладу найбільш можливу кількість осіб; що ви‑
користання такої зброї, яка без користі збільшує 
страждання виведених з ладу осіб або робить їхню 
смерть неминучою, не відповідає цій меті». Відпо‑
відно до логіки МГП встановлюється така ієрархія 
можливих дій: взяттю бійця супротивника в полон 
слід віддавати перевагу перед його пораненням, по‑
раненню — перед заподіянням смерті, заподіянню 
смерті одному комбатанту — перед заподіянням 
смерті кільком тощо. Іншими словами, для досяг‑
нення однакової військової переваги слід обирати 
спосіб, що завдає найменшої шкоди [5, с. 29].

Цей принцип: 1) допускає лише незаборонені 
міжнародним правом способи досягнення воєнних 
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цілей; 2) не виправдує жорстокості, віроломства або 
будь‑яких інших заборонених дій.

Визначаючи способи забезпечення власної безпе‑
ки у процесі підготовки держави до оборони та під 
час воєнних дій, Україна додержується принципів 
і норм міжнародного права, враховує законні інте‑
реси безпеки інших держав [7].

Відповідно до Інструкції про порядок виконання 
норм міжнародного гуманітарного права у Збройних 
Силах України, затвердженої Наказом Міністерства 
оборони України від 23.03.2017 встановлюються 
такі принципи:
 • законності — суворе і точне дотримання усіма 
органами військового командування, військо‑
вослужбовцями та працівниками Збройних Сил 
України норм МГП.

 • обмеження — право сторін, які знаходяться 
у збройному конфлікті, щодо вибору методів 
і способів ведення війни не є необмеженим.

 • розрізнення — здійсненні в ході підготовки 
та ведення воєнних дій чіткого розмежування 
між цивільними особами і комбатантами, між 
цивільними та військовими об’єктами з метою 
забезпечення захисту цивільного населення 
і цивільних об’єктів від наслідків воєнних дій та 
зосередження дій військ (сил) тільки проти вій‑
ськових об’єктів противника.

 • сумірності — сторони, які воюють, у ході веден‑
ня воєнних дій не повинні завдавати шкоди ци‑
вільним об’єктам та спричиняти втрати серед 
цивільного населення, які будуть надмірними 
для досягнення достатньої чисельної переваги 
над противником.

 • гуманності — прояв поваги та забезпечення за‑
хисту людей, які не беруть безпосередньої участі 
у воєнних діях, включаючи осіб зі складу зброй‑
них сил противника, що склали зброю чи припи‑

нили участь у воєнних діях внаслідок поранен‑
ня, хвороби або з будь‑якої іншої причини.

 • військової необхідності — вид і ступінь сили, що 
застосовується, мають бути дійсно необхідними 
для досягнення законної військової мети, а та‑
кож таке застосування не забороняється норма‑
ми МГП.

 • передбачення всіх можливих запобіжних захо‑
дів з метою уникнення, а якщо це неможливо — 
зведення до мінімуму втрат серед цивільного на‑
селення та збитків цивільним об’єктам [8].

Тобто на рівні національного права закріпле‑
но більш дрібний поділ принципів міжнародного 
гуманітарного права щодо ведення воєнних дій. 
Проте я вважаю цей варіант доцільним, адже такий 
виклад матеріалу унеможливлює звужене тлума‑
чення норм‑принципів. Проте відповідно до такого 
закріплення нівелюється роль принципу гуманно‑
сті як основоположного для інших норм. Даний 
недолік не є суттєвим для правозастосування, таке 
зауваження має значення виключно з точки зору 
юридичної техніки.

Висновок. Наразі існує досить чіткий та влучний 
перелік принципів ведення воєнних дій, яким, зо‑
крема, встановлюється: які засоби і способи веден‑
ня воєнних дій дозволено використовувати, в якій 
місцевості заборонено ведення збройного конфлікту, 
а також перелік осіб та об’єктів, які потребують 
особливого захисту тощо. Проте, на мою думку, 
дослідження даного питання не можна вважати 
завершеним з кількох причин: по‑перше, на тлі 
загального технічного прогресу відбувається також 
розвиток засобів ведення війни; по‑друге, необхідно 
забезпечити належний механізм контролю за до‑
триманням встановлених принципів міжнародною 
спільнотою; — саме в цьому я і вбачаю подальші 
перспективи для дослідження в рамках даної теми.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ  
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ

SECURITY OF INTERNATIONAL SECURITY  
BY INTERNATIONAL LEGAL PROCEEDINGS

Анотація. Глобальні зміни, що відбувалися протягом ХХ — на початку ХХІ ст. поставили на передній план проблеми 
формування, організації та діяльності систем міжнародної безпеки. На сьогодні спостерігається глобалізація зазначе-
них систем, яка стимулює зростання співпраці та взаємозалежності держав.

Метою цієї статті є наведення детальної характеристики та проведення аналізу ефективності міжнародно-правових 
засобів забезпечення міжнародної безпеки на основі досліджень відомих теоретиків та науковців права, застосовуючи 
існуючу світову практику.

Ключові слова: міжнародна безпека, міжнародно-правові засоби, мир, забезпечення миру, агресія, правові засоби, 
агресивна війна, міжнародне співтовариство.

Аннотация. Глобальные изменения, что происходили в течении ХХ — в начале ХХI в. поставили на передний план 
проблемы формирования, организации и деятельности систем международной безопасности. Сегодня наблюдается 
глобализация указанных систем, которая стимулирует рост сотрудничества и взаимозависимости государств.

Целью этой статьи является наведение детальной характеристики и проведения анализа эффективности международ-
но-правовых средств обеспечения международной безопасности на основе исследований известных теоретиков и ученых 
права, применяя существующую мировую практику.

Ключевые слова: международная безопасность, международно-правовые средства, мир, обеспечение мира, агрессия, 
правовые средства, агрессивная война, международное сообщество.



56

// Юридичні науки // // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 21 (61), 1 т., 2018

Summary. The global changes that took place during the twentieth and early twenty-first centuries put the problem of the 
formation, organization and operation of international security systems in the forefront. Today, the globalization of these sys-
tems is observed, which stimulates the growth of cooperation and interdependence of states.

The purpose of this article is to provide a detailed description and analysis of the effectiveness of international legal means 
of ensuring international security on the basis of research by well-known theorists and law scholars, applying the existing world 
practice.

Key words: international security, international legal means, peace, peacekeeping, aggression, legal means, aggressive war, 
international community.

Постановка проблеми. Питання безпеки та миру 
займає чи не найважливіше місце в сучасно‑

му міжнародному праві. Це досить проблематич‑
на категорія, яка в останні десятиріччя набула 
особливого значення. Якщо раніше держави були 
спроможні захистити себе від зовнішнього пося‑
гання за рахунок нарощення власного військового 
потенціалу, то на сучасному етапі, коли спостері‑
гається значний прогрес у розвитку військових 
технологій, навіть країни з найбільш потужним 
озброєнням є вразливими перед загрозою нанесен‑
ня потужних ударів. Стало зрозуміло, що військо‑
ві засоби відходять на другий план у забезпеченні 
захисту держави, поступаючись засобам політич‑
ного і міжнародно‑правового характеру. Саме цей 
аспект змусив міжнародне співтовариство замис‑
литися та спрямувати всі свої сили на дипломатич‑
не забезпечення міжнародної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви‑
вченням даної проблеми займалися досить відомі 
науковці, зокрема: М.В, Буроменський, О.А Сергу‑
нін, М. О. Баймуратов, М. М. Антонович, В. С. Ржев‑
ський, І. П. Блищенко, І. І. Лукашук, Г. О. Анцеле‑
вич, І. Я. Кисельов та інші.

Мета статті. Основною метою статті є досліджен‑
ня існуючих міжнародно‑правових засобів міжна‑
родної безпеки та аналіз їх ефективності в умовах 
сьогодення.

Виклад основного матеріалу. На будь‑якому етапі 
існування людства питанню безпеки приділялось 
досить багато уваги, оскільки саме вона є важли‑
вим компонентом розвитку суспільства. Сьогодні 
ми можемо спостерігати активізацію діяльності 
міжнародної спільноти задля забезпечення міжна‑
родної безпеки. Під міжнародною безпекою можна 
розуміти певний стан міжнародних відносин, при 
якому виключаються загрози порушення миру та 
здійснення актів агресії, а відносини між держа‑
вами будуються відповідно до загальновизнаних 
норм і принципів міжнародного права. Стрімке 
прагнення держав забезпечити стабільний мир на 
планеті безпосередньо залежить від їх зовнішньої 
політики та дотримання сучасного міжнародного 
законодавства. Виокремлюється об’єктивна потреба 
міжнародного співробітництва в питаннях забез‑
печення миру, що і зумовила процес формування 
і функціонування досить нової галузі загального 
міжнародного права — права міжнародної безпеки, 

роль якого полягає у створенні всеосяжної системи 
миру та безпеки [1, с. 265].

Забезпечення міжнародної безпеки безпосередньо 
здійснюється за допомогою міжнародно‑правових 
засобів, які являють собою сукупність правових та 
інших методів, що відповідають основним прин‑
ципам міжнародного права. Їх можна умовно по‑
ділити на три групи: нормативні, організаційні та 
матеріальні. Головним джерелом, що регламентує 
міжнародно‑правові способи і засоби забезпечення 
миру, є Статут ООН. Підтримка міжнародного миру 
і безпеки, що забезпечується вживанням ефективних 
спільних заходів — найголовніша мета діяльності 
Організації Об’єднаних Націй [5].

Знадобився час, аби зрозуміти, що міжнародне 
право лише тоді спроможне бути ефективним засобом 
забезпечення безпеки держав, коли загальне право на 
застосування сили буде заборонено, окрім права на 
захист. Формуються загальні принципи, які з часом 
набули імперативного характеру, оскільки вони є 
загальнообов’язковими для всіх учасників міжна‑
родних відносин. До них можна віднести: принцип 
незастосування сили чи погрози силою, принцип 
територіальної недоторканості і т. д. Всі ці принци‑
пи спрямовані на забезпечення миру і злагоди на 
нашій планеті, шляхом розширення міжнародного 
співробітництва держав і саме тому лише взаємодія 
і взаємозалежність є показником їх ефективності 
[1, с. 266–267].

Правовий зміст цих принципів був розкритий 
у низці Резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, спря‑
мованих на зміцнення правових основ та підвищення 
ефективності механізму ООН із підтримки миру 
(Декларація про зміцнення міжнародної безпеки 
1970 р.; Декларація про запобігання й усунення 
спорів і ситуацій, що можуть загрожувати міжнарод‑
ному миру та безпеці, і про роль ООН у цій області 
1988 р.) [1, с. 267].

Досить важливе місце займає укладення у 1928 
році Паризького договору, в якому було встановлено 
принцип заборони агресивних війн. Однак, в перших 
міжнародно‑правових документах не було чіткого 
визначення, що ж саме розуміється під терміном 
«агресія», тому не було розкрите поняття агресивної 
війни. Як результат, дана прогалина знижувала 
ефективність цих документів, що фактично розв’язу‑
вало руки потенційному агресору. Було б доцільним 
встановити певний перелік принципів та критеріїв, 
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якими б керувалися різні міжнародні органи при 
встановленні факту агресії, що допомогло б відріз‑
няти її від самооборони держав.

Дане питання неодноразово бентежило міжна‑
родну спільноту. Наслідком цього стало прийняття 
резолюції Генеральної Асамблеї ООН 14 грудня 1974 
року, яка закріпила визначення агресії та перелі‑
ку агресивних актів. Відповідно до статті першої, 
агресією є застосування збройної сили державою 
проти суверенітету, територіальної недоторканності 
або політичної незалежності іншої держави, або 
будь‑яким іншим способом, несумісним зі Статутом 
Організації Об’єднаних Націй, як це встановлено 
в даному визначенні. До переліку агресивних актів 
можна віднести: вторгнення або напад збройних сил 
держави на територію іншої держави, або будь‑яка 
військова окупація, яка є результатом такого втор‑
гнення або нападу, або будь‑яка анексія території 
іншої держави з застосування сили, блокада портів 
держави збройними силами іншої держави і т. д. [2].

Застосування збройної сили державою кваліфіку‑
ється як акт агресії лише тоді, коли воно несумісне 
зі Статутом, а також, коли це має місце у міжна‑
родному конфлікті. З цього випливає, що поняття 
агресії не застосовується до будь‑яких внутрішніх 
конфліктів, адже це є справою відповідної держави 
та відноситься до її внутрішньої компетенції [7, 
с. 280].

Аналізуючи даний документ, можна зазначити, 
що такий злочин, як агресія, не може мати жодних 
виправдань і перелік агресивних актів є невичерп‑
ним, що дає право Раді Безпеки ООН відносити до 
агресії й інші акти, відповідно до Статуту організації. 
Тобто, можна сказати, що дана резолюція фактично 
активувала дію деяких положень Статуту ООН, зо‑
крема, статті 39, в аспекті можливості встановлення 
фактів юридичного існування актів агресії Радою 
Безпеки ООН, оскільки раніше, без нормативного 
закріплення даного поняття, це було неможливо.

Саме положення Резолюції Генеральної Асам‑
блеї ООН 1974 року дають можливість юридично 
кваліфікувати події сьогодення, зокрема, дії Росії 
щодо України на Донбасі та в Криму. Дії Росії, які 
відповідно до статті першої даного документу, варто 
розцінювати як агресію, є загрозою всьому існую‑
чому світовому порядку. Відмова потужної ядерної 
держави та одного з членів Ради Безпеки ООН, від 
дотримання підписаних міжнародних договорів, 
зокрема, Будапештського меморандуму та пору‑
шення принципу незастосування сили ставлять 
перед світовою спільнотою дуже серйозні виклики.

Важливе значення має порушення Росією Бу‑
дапештського меморандуму про гарантію безпеки 
у зв’язку з приєднанням України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, у якому 
вона, відповідно до статті другої даного документу, 
зобов’язана утримуватися від загрози силою чи її 
використання проти територіальної цілісності чи 

політичної незалежності України, і що ніяка її зброя 
ніколи не буде використовуватися проти України [6].

На жаль, варто констатувати, що такі дії одного 
з гарантів територіальної цілісності та недоторка‑
ності України підривають авторитет усіх інших 
договорів схожого типу і служать орієнтиром для 
інших країн, які цілком можуть здійснювати акти 
агресії, використовуючи цей приклад.

Підсумовуючи зазначені нормативні засоби за‑
безпечення миру, можна сказати, що існує досить 
великий перелік непоганих міжнародно‑правових 
договорів, щодо забезпечення миру на нашій планеті, 
однак, практика показує, що жоден з них не може 
повністю гарантувати безпеку і недоторканність 
учасників цих домовленостей. Фактично, уклада‑
ючи такі договори, можна покладатися лише на 
авторитет та чесність їх сторін.

Окрім нормативних, сьогодні активно застосову‑
ються й організаційні засоби забезпечення міжна‑
родної безпеки. До них можна віднести створення 
державами систем колективної та індивідуальних 
систем безпеки, які покликані попереджувати та 
припиняти війни.

Як зазначає М. В. Буроменський, система інди‑
відуальної безпеки держав — це сукупність вико‑
ристовуваних державою індивідуальних гарантій 
забезпечення своєї безпеки. Створивши норми між‑
народного права, що визнають агресію міжнародним 
злочином, держави не відмовилися від власних засо‑
бів забезпечення своєї безпеки, а використовували 
міжнародно‑правові засоби як додаткові гарантії 
останньої [1, с. 269].

Пошук оптимальних механізмів попередження 
світових війн став підставою введення в міжнародну 
практику такого поняття як колективна безпека. 
Було встановлено, що колективна безпека являє 
собою систему спільних заходів держав усього світу 
чи окремих регіонів, що були введені для усунен‑
ня загрози миру та припинення будь‑яких актів 
агресії. Головною умовою колективної безпеки є 
наявність певної групи держав, об’єднаних спільни‑
ми намірами та які спроможні до розробки певних 
військово‑політичних заходів, спрямованих проти 
потенційного агресора [1, c. 269].

Варто зазначити, що конкретні системи колек‑
тивної безпеки можуть відрізнятися одна від одної 
за характером закладених в їх основі міждержавних 
коаліцій та цілей, які ставлять перед собою їх учас‑
ники. Досить часто ці коаліції об’єднують держави, 
які мають схожий суспільно‑політичний устрій, 
спільну історію або цінності (до таких об’єднань 
можна віднести НАТО, ЕС і т. д.), але вони можуть 
виникати також і внаслідок зовнішньої загрози, 
яка ставить під сумнів безпеку держав зовсім різ‑
ного типу.

Така організація як НАТО спрямована на забез‑
печення стабільності в трансатлантичній підсистемі 
міжнародних відносин, має сприяти взаємодії США 
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та європейських країн у стратегічній сфері. Як за‑
значає О. А. Сергунін, НАТО забезпечує законну 
американську військову присутність на території 
Європи, задля недопущення глобальних конфліктів 
на цьому континенті. Таке твердження має право 
на життя, адже на сьогодні США чітко окреслюють 
свої лідерські позиції і дають зрозуміти, що НАТО 
має стати головним гарантом європейської безпеки 
[4, с. 130].

Також, досить важливе місце щодо забезпеченні 
миру займає Організація з безпеки та співробітни‑
цтва в Європі об’єднує 57 держав, розташованих 
в Європі, Центральній Азії та Північній Амери‑
ці. Одна з найбільших регіональних міжнародних 
організацій з підтримання безпеки була створена 
1 січня 1995 р., але започатковано її становлення ще 
1 серпня 1975 р. із заснуванням Наради з безпеки 
і співробітництва в Європі. Її діяльність безпосе‑
редньо спрямована на врегулювання конфліктів та 
інших кризових ситуацій у Європі. Виконує дана 
організація наступні функції: здійснює контроль 
за поширенням зброї, докладає всіх можливих ди‑
пломатичних зусиль для урегулювання конфліктів, 
сприяє економічній безпеці, захисту прав людини, 
розвитку демократичних інститутів і т. д. Тобто, 
фактично, діяльність ОБСЄ має бути спрямована на 
справедливе врегулювання конфліктів та суперечок.

Діяльність Організації охоплює, зазвичай, ре‑
гіони, які стали ареною збройних конфліктів, що 
підкреслює актуальність механізмів та інструментів 
превентивної дипломатії ОБСЄ. Хоча югославські 
події довели неефективність миротворчої діяльно‑
сті ОБСЄ на Балканах, вона продовжує відігравати 
важливу роль з підтримання стабільності у решті 
регіонів Європи [3, c. 144].

Діяльність ОБСЄ, на сьогодні, також спрямована 
і стосовно України. Відомо, що українсько‑російські 
відносини переживають далеко не найкращі свої часи 
і, саме тому, ми можемо спостерігати активізацію 
діяльності ОБСЄ у цьому регіоні. Однак, можна 
сказати, що на сьогодні результати такої діяльності 
не дуже відрізняються від результатів діяльності 
даної організації на Балканах.

Окрім зазначених правових та організаційних 
засобів, також можна виокремити й матеріальні 
засоби забезпечення міжнародної безпеки. Цими 
засобами можна вважати заходи щодо роззброєння 
та обмеження озброєння. Як зазначає М. В. Буро‑
менський, війну не можна виключити міжнародним 
правом. Таке твердження, на жаль, є досить влучним 
і варто констатувати, що безпека держав, на даному 
етапі, залежить від рівня її військового потенціалу. 
Тобто, приблизна рівність військових потенціалів 

держав може мінімізувати ризик збройних агресій. 
Цілком ймовірно, саме цим керується міжнародне 
співтовариство, застосовуючи заходи роззброєння.

Роззброєння — це широкий комплекс погоджених 
заходів держави, покликаних зменшити, а зрештою 
і цілком ліквідувати матеріальні засоби ведення 
війни. У даний час роззброєння є принципом міжна‑
родного права, який не містить обов’язку роззброю‑
ватися, а вимагає від держав домагатися й укладати 
договори про роззброєння [1, c. 271].

Варто виокремити, що важливу роль у проблемі 
роззброєння відіграє саме Статут ООН. Відповідаль‑
ність за систему регулювання озброєнь, згідно зі 
статтею 26 Статуту, покладається на Раду Безпеки 
ООН.

Найважливішим питанням проблематики 
роззброєння є заборона та ліквідація зброї масово‑
го ураження. Варто констатувати, що, на сьогодні 
повна заборона ядерної зброї є неможливою. На 
практиці така ціль може бути досягнута лише по‑
ступово. Цілком ймовірно, що більшість ядерних 
держав вважають, що така зброя може гарантувати 
їх безпеку.

Висновок. Нині використовується багато засобів 
забезпечення міжнародної безпеки, але, на жаль, да‑
леко не кожен здатний реально гарантувати безпеку, 
якої так прагнуть учасники міжнародних відносин. 
Переговорні процеси є дійсно ефективними лише за 
приблизної рівності військових потенціалів сторін, 
якщо ж різниця досить велика, то цей чинник може 
відіграти роль дестабілізуючого фактора, яскравим 
прикладом чого є порушення Будапештського ме‑
морандуму Російською Федерацією.

Незважаючи на досить високий розвиток, наука 
міжнародного права часто показує свою неготовність 
до вирішення серйозних питань, які постали перед 
нею. Варто констатувати, що на сучасному етапі 
існує досить багато держав з ядерним озброєнням, 
відмовлятися від якого вони не мають наміру. Цей 
факт може свідчити про те, що ядерна зброя зали‑
шається досить важливим та ефективним засобом 
забезпечення безпеки держави, що дуже прикро 
визнавати.

Політика міжнародного співтовариства спря‑
мована на відмову від ядерної зброї, що повинно 
підвищити рівень міжнародної безпеки. Насампе‑
ред, необхідно створити принципово нові засоби 
забезпечення міжнародної безпеки, але виключно 
мирного характеру, які попереджуватимуть зброй‑
ні конфлікти, а не вирішувати їх постфактум, що 
автоматично гарантуватиме повну безпеку світової 
спільноти та, відповідно, максимально мінімізує 
необхідність у ядерній зброї.
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

SPECIFICS OF INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITY  
OF INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Анотація. У статті розглядаються основні аспекти відповідальності міжнародних міжурядових організацій та деталь-
но досліджено такі поняття, як: міжнародно-правова відповідальність, міжнародна організація та її види. Авторами ана-
лізується Проект статей про міжнародну відповідальність міжнародних організацій. Розглянуто види відповідальності за 
міжнародні правопорушення, підстави для притягнення до неї на прикладі Ради Європи. У висновку автори розкрива-
ють значення інституту міжнародно-правової відповідальності міжнародних міжурядових організацій для забезпечення 
стабільності та правопорядку у міжнародних правовідносинах.

Ключовi слова: міжнародно-правова відповідальність, міжнародна міжурядова організація, підстави притягнення, 
Проект статей про відповідальність міжнародних організацій, Рада Європи.

Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты ответственности международных межправительственных 
организаций и детально проанализированы такие понятия, как: международно-правовая ответственность, международ-
ная организация и ее виды. Авторами анализируется Проект статей о международной ответственности международных 
организаций. Рассмотрены виды ответственности за международные правонарушения, основания для привлечения к ней 
на примере Совета Европы. В заключении авторы отмечают значение института международно-правовой ответственности 
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международных межправительственных организаций для обеспечения стабильности и правопорядка в международных 
правоотношениях.

Ключевые слова: международно-правовая ответственность, международная межправительственная организация, 
основания для привлечения, Проект статей об ответственности международных организаций, Совет Европы.

Summary. The article deals with the main aspects of the responsibility of international intergovernmental organizations and 
thoroughly analyzes such concepts as: international legal responsibility, international organization and its types. The authors 
analyze the First Report on Responsibility of International Organizations. The types of responsibility for international offenses 
and the grounds for bringing to it are considered on the example of the Council of Europe. In conclusion, the authors point out 
the importance of the institution of international legal responsibility of international intergovernmental organizations for ensur-
ing stability and the rule of law in international legal relations.

Key words: international legal responsibility, international intergovernmental organization, grounds for recourse, First Re-
port on Responsibility of International Organizations, Council of Europe.

Актуальність теми. Наразі міжнародні орга‑
нізації як суб’єкти міжнародного права віді‑

грають дедалі більш активну роль у міжнародних 
відносинах, їх кількість на теперішній час сягає 
більше 500. Оскільки мова йде про міжнарод‑
но‑правову специфіку, необхідно відзначити, що 
в статті йдеться про міжнародні міжурядові орга‑
нізації (далі — ММУО).

Функціонування міжнародної відповідальності 
за порушення зобов’язань та міжнародних договорів 
організаціями здатне забезпечити певний «непохит‑
ний» правопорядок у міжнародній системі. Тому 
на сьогодні дуже важливим є поняття та розуміння 
відповідальності у міжнародному праві як одного 
з найважливіших інститутів, що є засобом забез‑
печення та дотримання існуючого у міжнародно‑
му праві принципу, який передбачає, що будь‑яка 
завдана шкода має бути відшкодована. Ігнорування 
важливості цього питання має наслідком дестабі‑
лізацію публічних відносин у сфері міжнародного 
права. У цій статті відповідальність міжнародних 
міжурядових організацій буде розглянуто на при‑
кладі особливостей відповідальності Ради Європи.

Аналіз останнiх досліджень та публікацій. Це 
питання досліджували такі науковці, як Тункін Г. І., 
Скрильник О. О., Буроменський М. В., Вільчак Я. М., 
Коваленко С. О., Денисова Д. О., Мехсія О. Н., Жу‑
корська Я. М. та інші.

Кількість праць з цього питання є не дуже вели‑
кою, тому можна зробити висновок, що подальший 
аналіз та вивчення матеріалів з цього питання є 
досить актуальним і потребує вивчення та узагаль‑
нення.

Виклад основного матеріалу. У міжнародному 
праві під міжнародно‑правовою відповідальністю 
розуміються конкретні негативні юридичні наслід‑
ки, що настають для суб’єкта міжнародного права 
в результаті порушення ним міжнародно‑правового 
зобов’язання [1].

Комісія міжнародного права ООН визначила зміст 
міжнародної відповідальності як наслідки, що на‑
ступають внаслідок вчинення міжнародного проти‑
правного діяння відповідно до норм міжнародного 

права в різних випадках, наприклад, відшкодування 
збитку та відповідні санкції. Можна зазначити, що 
поняття «міжнародно‑правова відповідальність» 
характеризується такими ознаками: вона настає 
за здійснення міжнародного правопорушення; 
реалізується на основі норм міжнародного права; 
пов’язана з визначеними негативними наслідками 
для правопорушника; спрямована на зміцнення 
міжнародного правопорядку. Норми, що визнача‑
ють відповідальність держав у міжнародному праві, 
утворюють особливий міжнародно‑правовий інсти‑
тут. Зміст цього інституту змінювався відповідно 
до змін у розвитку міжнародного права [2, c. 243].

Підставою міжнародно‑правової відповідально‑
сті є порушення міжнародного зобов’язання, тобто 
здійснення міжнародного правопорушення. Комісія 
міжнародного права на підставі узагальнення теорії 
та звичаєвих норм визначила такі елементи міжна‑
родно‑правової відповідальності: відповідальність 
за будь‑які міжнародно‑правові діяння; визначення 
суб’єктів таких діянь; визначення умов наявності 
міжнародно‑правових діянь; незастосування вну‑
трішнього права для визначення наявності таких 
діянь. Враховуючи те, що науковці не дійшли згоди 
щодо поняття «міжнародно‑правова відповідаль‑
ність», Комісія міжнародного права визначила між‑
народну відповідальність як «всі форми правових 
відносин, що можуть виникнути в міжнародному 
праві у зв’язку із правопорушенням, що вчинене 
державою, — незалежно від того, чи обмежуються 
ці відносини правовідносинами між державою, що 
вчинила неправомірну дію, і державою, яка без‑
посередньо постраждала, або ж вони поширюють‑
ся також на інших суб’єктів міжнародного права, 
і, незалежно від того, чи обмежуються ці відносини 
зобов’язанням винної держави поновити право по‑
терпілої держави та відшкодувати заподіяну шкоду, 
включають можливість самої потерпілої держави та 
інших суб’єктів застосувати до винної держави будь‑
які санкції, передбачені міжнародним правом» [3].

З урахуванням цього міжнародно‑правову відпові‑
дальність можна визначити як зобов’язання суб’єк‑
та міжнародного права потерпіти певні обставини 
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негативного характеру внаслідок заподіяння шкоди 
іншому суб’єкту міжнародного права як у резуль‑
таті вчинення міжнародного правопорушення, так 
і в результаті правомірної діяльності [4, c. 311].

Суб’єктами права міжнародної відповідальності 
є суб’єкти міжнародного права: держави, індиві‑
ди, міжнародні організації та народи і нації, які 
борються за створення держави (ст. 10 Резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН А/56/83: «2. Поведін‑
ка повстанського чи іншого руху, якому вдається 
створити нову державу на частині території вже 
існуючої держави або на будь‑якій території під її 
управлінням, розглядається як діяння цієї нової 
держави за міжнародним правом»).

Перед тим, як здійснювати дослідження осо‑
бливостей міжнародної відповідальності ММУО, 
необхідно коротко зупинитись на такій категорії, як 
«міжнародна організація». Варто зауважити, що на 
сьогодні офіційного визначення терміну «міжнарод‑
на організація» у міжнародних актах універсального 
характеру немає. І хоча у Віденській конвенції про 
право міжнародних договорів 1969 р. [5] зазначено, 
що «міжнародна організація означає міжурядову 
організацію», що, на нашу думку повною мірою 
не розкриває юридичну природу міжнародних ор‑
ганізацій. У доктрині міжнародного прав існують 
різні підходи до визначення терміну «міжнародна 
організація».

Зокрема, І. І. Лукашук визначив міжнародні 
організації як засновані міжнародним договором 
організації, покликані на постійній основі коорди‑
нувати дії держав‑членів відповідно до наданих їм 
повноважень [6, с. 63].

К. А. Бєкяшев запропонував більш широке визна‑
чення поняття міжнародна організація, відповідно 
до якого міжнародна організація — це об’єднання 
держав, створене відповідно до міжнародного права 
і на основі міжнародного договору, для здійснення 
співробітництва в політичній, економічній, культур‑
ній, науково‑технічної, правової та інших галузях, 
що має необхідну для цього систему органів, права 
і обов’язки, похідні від прав і обов’язків держав, 
і автономну волю, обсяг якої визначається волею 
держав‑членів [6, с. 63].

Тема відповідальності міжнародних організа‑
цій вперше була піднята Комісією міжнародного 
права у 1963 р. у першій доповіді спецдоповідача 
А. Ель‑Еріана з питання щодо відносин між держа‑
вами і міжурядовими організаціями.

У резолюції 56/82 від 12 грудня 2001 р. Гене‑
ральна Асамблея ООН (далі — ГА ООН) попросила 
Комісію міжнародного права (далі — КМП) почати 
роботу над кодифікацією норм щодо відповідально‑
сті міжнародних організацій. На п’ятдесят п’ятій 
сесії у 2003 р. було представлено першу доповідь 
щодо відповідальності міжнародних організацій. 
Після цього було створено робочу групу з розробки 
Проекту статей про міжнародну відповідальність 

міжнародних організацій (далі — Проект), головою 
і спецдоповідачем якої став італійський вчений 
Джорджіо Гая [7].

Проаналізувавши Проект, який застосовується до 
міжнародної організації за міжнародно‑протиправні 
діяння (ст. 1) та до держав за міжнародно‑протиправ‑
ні діяння міжнародної організації (ст. 2), необхідно 
зазначити про те, що КМП ООН виділяє два елемен‑
ти які необхідні для наявності міжнародно‑проти‑
правного діяння міжнародної організації. Перший, 
суб’єктивний, — це поведінка, яка може виявлятися 
в дії або бездіяльності міжнародної організації та яку 
можна приписувати останній. Другий — об’єктив‑
ний, становить порушення міжнародно‑правового 
зобов’язання, прийнятого на себе міжнародною 
організацією. Ці елементи як складові міжнарод‑
но‑протиправного діяння міжнародної організації 
відображені в ст. 4 Проекту [8, с. 57].

Проект визначає, що міжнародна організація 
несе відповідальність, якщо обходить свої міжна‑
родно‑правові зобов’язання шляхом прийняття рі‑
шення, що зобов’язує чи дозволяє її члену вчинити 
діяння, яке було б міжнародно‑протиправним, якби 
вчинялося нею самою. І немає значення, чи вчинене 
за таких обставин членом організації діяння є міжна‑
родно‑протиправним зазначається у ст. 17 Проекту.

Також глава друга Проекту регулює і визначає 
таке поняття як контрзаходи. Їх можна вважати 
такими діями, що застосовуються для того, щоб спо‑
нукати відповідну міжнародну організацію припи‑
нити протиправну поведінку та відшкодувати шкоду 
завдану такою поведінкою. До кінцевого варіанта 
Проекту контрзаходам мала бути присвячена лише 
ст. 19, яка в остаточному варіанті Проекту вилилася 
у ст. 22 та Главу ІІ Частини IV в контексті розгляду 
імплементації міжнародної відповідальності. Якщо 
у ст. 22 йдеться про застосування контрзаходів між‑
народною організацією, то в Главі ІІ Частини ІV 
навпаки — до міжнародної організації [9, с. 358].

Важливими питанням є відшкодування шкоди 
згідно з правом міжнародної відповідальності, яке 
можливе у двох основних видах, як моральному, 
так і матеріальному (ст. 31), кожен з яких поді‑
ляється на відповідні форми. Так, реституція та 
компенсація відносяться до матеріального (ст. 35, 
36), а сатисфакція до морального виду міжнародної 
відповідальності (ст. 37). Необхідно зазначити, що 
в доктрині міжнародного права, нормах та практиці 
міжнародного права представлена низка інших видів 
і форм міжнародної відповідальності, однак усі вони 
є похідними від закріплених у Проекті [10, с. 113].

За Проектом здебільшого передбачається солідар‑
на відповідальність ММУО, але згадується і субси‑
діарна відповідальність, яка може наставати, якщо 
в результаті основної відповідальності не здійснено 
відшкодування повністю і лише тією мірою, якою 
вона його не здійснила. Одночасно зазначається, що 
сторона не може отримати більше відшкодування, 
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ніж завдана шкода (ст. 48). Отже, ММУО є суб’єк‑
том юридичної субсидіарної відповідальності. Вона 
полягає утому, що ММУО безпосередньо не вчинила 
правопорушення, але на неї законом або договором 
покладено обов’язок нести юридичну відповідаль‑
ність. Певним видом є також так звані змішані уго‑
ди, які укладаються Європейським Союзом спільно 
з її державами‑членами, де ці угоди передбачають 
солідарну відповідальність. Як було заявлено Судом 
Європейського Союзу у справі «Парламент проти 
Ради» щодо змішаної угоди про співпрацю, «у да‑
них обставинах під час відсутності прямо встанов‑
лених Конвенцією винятків Співтовариство і його 
держави‑члени в якості партнерів держав Африки, 
Карибського басейну і Тихоокеанського регіону не‑
суть спільну відповідальність перед цими останніми 
державами за виконання кожного з прийнятих на 
себе зобов’язань, включаючи зобов’язання, що сто‑
суються фінансової допомоги».

У статті 4 Резолюції Генеральної Асамблеї 
№ 66/100 «Відповідальність міжнародних органі‑
зацій» від 9 грудня 2011 р. визначено такі 2 елемен‑
ти міжнародного противного діяння міжнародної 
організації:
1) порушення міжнародного права;
2) порушення міжнародно‑правових зобов’язань 

міжнародної організації перед іншими суб’єк‑
тами.
Особливості притягнення міжнародної міжурядо‑

вої організації можна розглянути на прикладі Ради 
Європи. Варто зазначити, що установчий договір цієї 
міжурядової організації не закріплює порядку відпові‑
дальності Ради Європи перед іншими суб’єктами, тому 
ці норми потрібно шукати у відповідних міжнарод‑
но‑правових договорах та інших звичаєвих джерелах.

По‑перше, відповідальність цієї організації може 
наступити у разі порушення норм, принципів, зви‑
чаїв міжнародного права та нормативних актів, 
які закріплюють обов’язки Ради Європи, а саме: її 
установчого договору, Генеральної угоди про при‑
вілеї та імунітети, Спеціальної угоди про місце роз‑
ташування Ради Європи.

По‑друге, Рада Європи несе відповідальність за 
порушення:
– принципу невтручання у внутрішню компетен‑

цію держав, закріпленого у ст. 2 Статуту ООН, 
Декларації про принципи міжнародного права 

1970 р., Декларації ООН про недопустимість 
втручання у внутрішні справи держав, про об‑
меження їх незалежності і суверенітету від 
21 грудня 1965 р. (полягає у забороні для інших 
держав і міжнародних організацій втручатись 
у внутрішні справи держави в будь‑який спосіб);

– принципу поваги прав людини та основополож‑
них свобод, закріпленого у Статуті ООН та Ста‑
туті Ради Європи;

– законодавства країни, на території якої знахо‑
диться її штаб‑квартира (умови такої відпові‑
дальності закріплено в законодавчих актах про 
статус міжнародної організації, ухвалених уря‑
дами тих країн, де розташована штаб‑квартира 
міжнародної міжурядової організації).
Певною особливістю відповідальності Ради Єв‑

ропи є можливість її обмеження. Рада Європи вста‑
новлює обмеження своєї відповідальності перед 
суб’єктами, які використовують веб‑сайт організації. 
Оскільки ця інформація містить посилання на сайти 
інших організації та установ, зміст яких Рада Євро‑
пи не контролює і не несе за них відповідальність, 
то «Рада Європи не несе ніякої відповідальності за 
зміст веб‑сайтів», — зазначено у заяві про обмеження 
відповідальності Ради Європи [11].

Висновки. Отже, питання відповідальності між‑
народних міжурядових організацій є досить акту‑
альним на сьогодні. Їх відповідальність залежіть від 
правосуб’єктності та випливає з неї відповідно. На 
прикладі Ради Європи було розглянуто специфіку 
відповідальності міжнародних міжурядових органі‑
зації та окремі підстави притягнення до неї. Тому, 
становлення і забезпечення існування та гідного 
функціонування інституту відповідальності суб’єк‑
тів міжнародного права є запорукою дотримання 
належного рівня добробуту у сфері міжнародних 
відносин, оскільки будь‑які відносини які виника‑
ють у міжнародному праві, повинні бути забезпечені 
інструментом відповідальності.

Також, виходячи з розглянутого, можна зробити 
висновок, що з посиленням впливу міжнародних 
організацій на міжнародні відносини, вони повинні 
нести відповідальність за свої дії так, як це вже ро‑
блять держави. І саме нормативне оформлення Про‑
екту надасть можливість застосовувати розглянуті 
у цій статті не тільки моральні, але й матеріальні 
наслідки для ММУО.
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ІНСТИТУТ ПРИМИРЕННЯ СТОРІН В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ  
ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ИНСТИТУТ ПРИМИРЕНИЯ СТОРОН В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

INSTITUTE OF RECONCILIATION OF THE PARTIES IN CRIMINAL LAW  
OF UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES: COMPARATIVE AND LEGAL ASPECT

Анотація. У статті аналізується нормативне закріплення інституту примирення сторін в різних країнах світу. Визначено дві 
групи країн залежно від способу закріплення примирення сторін в їх кримінальному законодавстві. Проаналізовано інститут при-
мирення сторін в Кримінальному кодексі України, кримінальному законодавстві деяких інших країн. Автором зроблено висновок 
щодо закономірностей і розбіжностей правового регулювання інституту примирення сторін в Україні та зарубіжних країнах.

Ключові слова: примирення сторін, кримінальний кодекс, кримінальна відповідальність, обвинувачений, потерпі-
лий, шкода.

Аннотация. В статье анализируется нормативное закрепление института примирения сторон в разных странах мира. Определены 
две группы стран в зависимости от способа закрепления примирения сторон в их уголовном законодательстве. Проанализированы 
институт примирения сторон в Уголовном кодексе Украины, уголовном законодательстве некоторых других стран. Автором сделан 
вывод о закономерностях и разногласиях правового регулирования института примирения сторон в Украине и зарубежных странах.

Ключевые слова: примирение сторон, уголовный кодекс, уголовная ответственность, обвиняемый, потерпевший, вред.

Summary. Legal regulation of institute of reconciliation of the parties in the different countries of the world is analyzed in the article. 
Two groups of the countries depending on a way of fixing of reconciliation of the parties in their criminal legislation were determined. An in-
stitute of reconciliation of the parties in Criminal code of Ukraine, criminal legislation of some other countries was analysed. The author drew 
a conclusion on regularities and disagreements of legal regulation of institute of reconciliation of the parties in Ukraine and foreign countries.

Key words: reconciliation of the parties, criminal code, criminal liability, defendant, victim, harm.
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Актуальність теми дослідження. Україна та її 
правова наука зараз переживають перехід‑

ний період свого розвитку, пов’язаний з демо‑
кратизацією суспільства. Відбувається перебудо‑
ва багатьох правових та політичних механізмів. 
Кримінальне право також не стоїть осторонь цих 
процесів: відбувається його гуманізація шляхом 
встановлення більш м’яких покарань за нетяжкі 
злочини, і, навпаки, кримінальна відповідаль‑
ність посилюється за тяжкі та особливо тяжкі 
злочини. Одним із важливих аспектів гуманізації 
кримінального права є розвиток відновної юсти‑
ції, в межах якої особливу актуальність набуває 
інститут примирення сторін. Аналіз зарубіжного 
досвіду примирення сторін в кримінальному праві 
є досить важливим для виділення проблем, які іс‑
нують в цьому інституті в Україні.

Дослідженням інституту примирення займалися 
такі науковці: Ю. В. Баулін, В. В. Юрков, В. А. Шке‑
лебей, В. В. Яловенко‑Трущенкова, Ю. В. Демидчен‑
ко та інші. Однак, не всі проблеми, пов’язані з його 
застосуванням, у кримінально‑правовій доктрині є 
вирішеними.

Викладення основного матеріалу. У криміналь‑
ному праві будь‑якої країни є свої особливості щодо 
врегулювання кримінально‑правових відносин без 
застосування покарання. У більшості випадках при‑
мирення обвинуваченого з потерпілим має різні форми 
прояву і, зазвичай, виражається або в обставинах, що 
пом’якшують відповідальність чи покарання за вчине‑
ний злочин та враховуються при винесенні покарання, 
або в підставах для звільнення від кримінальної відпо‑
відальності або покарання стосовно особи, що скоїла 
злочин. Залежно від цього можна виділити дві групи 
країн: 1) ті, де примирення сторін враховуються судом 
при винесенні вироку як обставина, що пом’якшує 
відповідальність; 2) ті, де примирення сторін є під‑
ставою звільнення від кримінальної відповідальності.

До першої групи, зокрема, належать Федеративна 
Республіка Німеччина, Франція, Італія, Польща, 
Японія та інші.

Так, за Кримінальним кодексом Федеративної 
Республіки Німеччини встановлюється, що «при 
призначення покарання суд враховує обставини, 
які говорять за і проти правопорушника. При цьо‑
му, зокрема, беруться до уваги: мотиви і цілі пра‑
вопорушника; погляди, що виявилися в діянні, 
і воля, вжита на вчинення діяння; розмір порушення 
обов’язку; вид виконання і винні наслідки діяння; 
минуле життя правопорушника, його особисті і еко‑
номічні умови, якості, а також його поведінку після 
діяння, особливо прагнення відшкодувати заподіяну 
шкоду, а так само прагнення досягти згоди з потер‑
пілим», що свідчить про можливість пом’якшення 
кримінальної відповідальності у разі примирення 
обвинуваченого з потерпілим.

Стаття 132–59 Кримінального кодексу Франції 
передбачає, що «звільнення від покарання може 

мати місце в разі, коли соціальна реадаптація вин‑
ного досягнута, завдані збитки відшкодовано та 
шкідливі наслідки, викликані злочинним діянням, 
припинили свою дію. Суд, що звільняє від покаран‑
ня, має право розпорядитися в тому, щоб рішення 
про звільнення не заносилося в картотеку судимості. 
Звільнення від покарання не поширюється на від‑
шкодування судових витрат». Таким чином, кримі‑
нальне право Франції безпосередньо не виокремлює 
інститут примирення, однак враховує ініціативу 
обвинуваченого стосовно відшкодування шкоди, 
завданої вчиненим злочином, а, отже, ініціативу 
до примирення з потерпілим як підставу для звіль‑
нення від кримінальної відповідальності. При чому 
ст. 132–58 вказує, що ст. 132–59 може бути засто‑
сована лише у випадку вчинення обвинуваченим 
проступку або порушення.

Кримінальний кодекс Італії також не виокремлює 
примирення як окрему підставу для звільнення від 
кримінальної відповідальності або її пом’якшення, 
проте ст. 62 КК Італії визначає відшкодування завда‑
ної шкоди до винесення вироку як пом’якшувальну 
обставину. Крім того, відповідно до ст. 62‑bis суддя 
може врахувати будь‑які інші обставини з метою 
пом’якшення покарання, що означає потенційну 
можливість врахування суддею примирення потер‑
пілого з обвинуваченим як обставини, що пом’якшує 
кримінальну відповідальність останнього.

Кримінальний кодекс Польщі у ст. 53 визначає:
«§ 2. Призначаючи покарання, суд враховує, 

в особливості, мотивацію і спосіб поведінки винного, 
вчинення злочину спільно з неповнолітнім, харак‑
тер і ступінь порушення обов’язків, покладених на 
винного, характер і тяжкість негативних наслідків 
злочину, індивідуальні особливості і умови життя 
винного, спосіб його життя до вчинення злочину 
і поведінку після його вчинення та, особливо, зу‑
силля щодо усунення шкоди або по відновленню 
в іншій формі суспільної справедливості, а також 
поведінку потерпілого.

§ 3. Призначаючи покарання, суд приймає та‑
кож до уваги позитивні результати проведеного 
посередництва між потерпілим і винним або угоди 
між ними, досягнутої в судовому провадженні або 
прокурором».

Крім того, відповідно до § 2 ст. 60 КК Польщі «Суд 
може також застосувати надзвичайне пом’якшен‑
ня покарання в особливо обґрунтованих випадках, 
коли навіть мінімальне покарання, передбачене за 
злочин, було б непомірно суворим, особливо: якщо 
потерпілий примирився з винним, шкоду було усу‑
нуто, або потерпілий і винний домовилися про спосіб 
усунення шкоди». Таким чином, можна говорити про 
повноцінне виділення інституту примирення сторін 
у кримінальному праві Польщі як підстави, що вра‑
ховується судом при розгляді кримінальної справи.

У ст. 66 КК Японії передбачено: «Якщо в обстави‑
нах злочину є пом’якшуючі моменти, що потребують 
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врахування, що свідчать на користь особи, що скоїла 
злочин, покарання може бути пом’якшено з ураху‑
ванням пом’якшуючих обставин».

Ст. 67 КК встановлює, що «навіть у тому випадку, 
коли покарання має бути посилене чи послаблене 
відповідно до закону, може мати місце пом’якшення 
покарання за пом’якшуючими обставинами». Таким 
чином, кримінальне право Японії надає суду широ‑
ких повноважень щодо визначення пом’якшуючих 
обставин, а отже встановлює потенційну можливість 
врахування примирення сторін як такої обставини.

До другої групи країн, де примирення сторін є 
підставою звільнення від кримінальної відповідаль‑
ності, належать країни, що утворилися на теренах 
колишнього СРСР. Це Україна, Республіка Білорусь, 
Російська Федерація, Республіка Казахстан тощо.

Стаття 46 КК України передбачає, що «Особа, 
яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості 
або необережний злочин середньої тяжкості, крім 
корупційних злочинів, звільняється від криміналь‑
ної відповідальності, якщо вона примирилася з по‑
терпілим та відшкодувала завдані нею збитки або 
усунула заподіяну шкоду» [3].

Передумовами цього виду звільнення є:
1) Вчинення особою вперше умисного або необе‑

режного злочину невеликої тяжкості або необе‑
режного злочину середньої тяжкості (йдеться, 
наприклад, про такі злочини, як умисне легке 
тілесне ушкодження, передбачене ст. 125 ККУ, 
або погроза вбивством, передбачена ч. 1 ст. 129 
КК), крім корупційного злочину (злочини, пе‑
редбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 
357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловжи‑
вання службовим становищем, а також злочини, 
передбачені статтями 210, 354, 364, 364–1, 365–2, 
368–369–2 Кримінального кодексу).

2) Наявність потерпілого, тобто фізичної особи, 
якій заподіяно шкоду (моральну, фізичну чи 
матеріальну), і яка відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України визнана потер‑
пілою.

3) Відшкодування обвинуваченим завданих збитків, 
а також усунення заподіяної ним шкоди.
Безпосереднє примирення обвинуваченого з по‑

терпілим (прощення потерпілим свого кривдника, 
досягнення з ним миру) та укладання відповідної 
угоди, передбаченої Главою 35 «Кримінальне про‑
вадження на підставі угод» Кримінального проце‑
суального кодексу України [4].

За ст. 89 КК Республіки Білорусі встановлено, що  
«особа, яка вчинила злочин, що не представляє ве‑
ликої суспільної небезпеки, або яка вперше вчинила 
менш тяжкий злочин, може бути звільнена від кри‑
мінальної відповідальності, якщо вона примири‑
лася з потерпілим і загладила заподіяну злочином 
шкоду» [7].

Ст. 76 КК РФ передбачає, що «особа, яка вперше 
вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, 

може бути звільнена від кримінальної відповідаль‑
ності, якщо вона примирилася з потерпілим і зала‑
годила заподіяну потерпілому шкоду» [8].

У ст. 68 КК Республіки Казахстану передбачено, що  
«особа, яка вчинила кримінальний проступок або 
злочин невеликої або середньої тяжкості, не пов’я‑
зані із заподіянням смерті, підлягає звільненню 
від кримінальної відповідальності, якщо вона при‑
мирилася з потерпілим, заявником, в тому числі 
в порядку медіації, і загладила заподіяну шкоду».

Цікавим є той факт, що в Казахстані застосуван‑
ня інституту примирення можливе й у разі, коли 
злочинцем заподіяна шкода охоронюваним зако‑
нам інтересам суспільства і держави. У цьому разі 
умовою застосування даної статті є каяття особи та 
відшкодування шкоди, завданої нею охоронюваним 
законом інтересам суспільства і держави.

Відповідно до приписів цієї статті, вона не по‑
ширюється на осіб, які вчинили тортури, злочини 
проти статевої недоторканості неповнолітніх (крім 
випадку вчинення такого злочину неповнолітньою 
особою стосовно неповнолітньої особи у віці від 14 до 
18 років), злочини з необережності, що призвели до 
смерті людини або смерті двох чи більше осіб (крім 
випадку скоєння дорожньо‑транспортної приго‑
ди, що призвела з необережності до смерті одного 
з близьких родичів), корупційний злочин, терорис‑
тичний злочин, екстремістський злочин, злочин, 
вчинений у складі злочинної групи.

Висновок. Отже, підводячи підсумок стосовно 
закріплення інституту примирення сторін у кримі‑
нальному праві зарубіжних країн, слід зазначити, 
що у його правовому регулюванні існують певні 
розбіжності. Наприклад, відсутність чіткого закрі‑
плення цього інституту в кримінальному законодав‑
стві або надання широких повноважень суду щодо 
самостійного вирішення застосування примирення 
як підстави пом’якшення кримінальної відповідаль‑
ності. Але, в цілому, можна побачити подібність 
положень кримінального законодавства зарубіж‑
них країн з українським. Також можна помітити 
закономірність щодо обов’язковості відшкодування 
шкоди обвинуваченим потерпілому до винесення 
вироку задля застосування інституту примирення. 
Можна також спостерігати, що кримінальне право 
пострадянських країн чітко виділяє примирення 
сторін як підставу для звільнення від кримінальної 
відповідальності, а кримінальне право європейських 
країн вказує лише на можливість застосування при‑
мирення сторін як обставини, що враховується судом 
при винесенні покарання. З цього можна зробити 
висновок, що Україна не є «аутсайдером». КК Укра‑
їни встановлює чіткі вимоги щодо застосування при‑
мирення сторін як обставини, що звільняє особу від 
кримінальної відповідальності, порівняно з тими ж 
Італією, Францією, Німеччиною, КК яких лише міс‑
тять вказівку на потенційну можливість врахування 
примирення сторін судом під час розгляду справи, 
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або з тією ж Польщею, в КК якої про інститут прими‑
рення сторін міститься лише згадка. Таким чином, 
можна зробити висновок, що хоча дане питання 

в інших країнах вирішується у різний спосіб, проте 
в основі його лежать принципи справедливості та 
гуманності кримінального права.
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