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Аннотация 

В статье рассматривается творческий путь венгерского художника Тивадара Костки Чонтвари через 

призму идеи цветовой метафоры, дуальности и наивного видения мира, что практически равно сотворе-

нию. По мнению автора, это ставит работы венгерского художника в ряд с величайшими художниками 

мира. 

Abstract 

The article examines the creative path of the Hungarian artist Tivadar Kostka Chontvari through the prism of 

the idea of color metaphor, duality and naive vision of the world, which is almost equal to co-creation. According 

to the author, this puts the works of the Hungarian artist on a par with the greatest artists in the world. 

Ключевые слова: Искусство, живопись, художественные школы, Чонтвари, цветовая метафора, ме-

тафоричность, дуальность, наивное видение, философия творчества, импрессионизм, постимпрессионизм, 

экспрессионизм, романтизм. 

Keywords. Art, painting, art schools, Chontvari, color metaphor, metaphoricity, duality, naive vision, crea-

tive philosophy, Impressionism, post-impressionism, Expressionism, Romanticism. 

 

Венгр Тивадар Костка Чонтвари (псевдоним 

1900 года), фармацевт по образованию, родился в 

семье фармацевта в 1853 году. В 27 лет, 13 октября 

1880 года у него случилось мистическое видение1. 

О Чонтвари на русском языке написано несо-

измеримо с масштабом художника мало2. В России 

не было ни одной его выставки. Хотя, в 1983 году 

автор статьи купил в Москве за 11 рублей 69 копеек 

роскошно изданный на венгерском языке альбом 

Лайоша Немета 1974 года3. 

Значительно лучше его знают в Европе – бла-

годаря выставкам в Париже и в Брюсселе (1946), в 

Брюсселе же на Всемирной выставке в 1958 г. его 

картина Кавалькада на берегу моря получила Гран-

при и открывала выставку4. 

Жизнь Чонтвари удивительна, полна мистиче-

ских совпадений, драматических поворотов. Ху-

дожник бешеного таланта и художественного тем-

перамента, работы которого могли бы украсить лю-

бой европейский музей, ставит перед нами загадки, 

 
1 См. также статью: Рылева А.Н. Червленый Чонтвари / 

Философия наивности. Издательство Московского уни-

верситета. М., 2001. Она же. Чонтвари – художник цве-

товой метафоры // Венгерское искусство и литература 

ХХ века. СПб.: Алетейя, 2005. С. 88-101; Она же. 

Чонтвари: апология наивности // Собрание. 2007. № 

1(12). С. 62–69.  
2 О Чонтвари см. также: Светлов И.Е. Романтизм и сим-

волизм в венгерской живописи / Очерки польской и вен-

герской живописи Х1Х – начала ХХ века. СПб., 1997. С. 

205–212; Микита Е. Художник сложной судьбы / / Ис-

кусство, 1988. № 4. С.67; Рылева А. Червленый 

разгадать которые еще лишь предстоит. Чонтвари 

был убежден, что является художником, которого 

ведет провидение и ни минуты не сомневался в том, 

что его путь верен. 

Чонтвари: «Я, Тивадар Костка Чонтвари, от-

казался от прелестей молодости ради обновления 

мира, внял зову невидимого духа, хотя уже имел со-

лидное занятие, жил в покое и в довольстве. Но я 

покинул свою родину, потому что должен был 

уехать… Для достижения этой цели в течение 

многих лет я путешествовал по Европе, Африке и 

Азии, чтобы постичь истину и воплотить ее в жи-

вописи. Рекламы я себе не делал, прессой не инте-

ресовался, удалился на горные вершины Ливана и 

писал там ливанские кедры. И вот в одиночестве, 

в прекрасной тишине, с уже поседевшей головой я 

размышляю над тем, в чем состояла цель этой 

большой войны, ведь все равно ни один человек, 

обремененный властью и материей, не попадет в 

Чонтвари/Философия наивности. Издательство москов-

ского университета. 2001. С. 292–298; Боченков В. Путе-

шествуем вместе// Наследник, 2012. 

http://www.naslednick.ru/articles/travel/travel_4008.html . 
3 Именно в этом альбоме были опубликованы фрагменты 

рукописей Чонтвари – оттуда они и цитируются в пере-

воде автора. 
4 Венгерский режиссер Золтан Хусарик снял о Чонтвари 

одноименный художественный фильм (1981). Самое за-

поминающееся в нем – съемки тех мест и с тех же точек 

зрения, которые выбирал и Чонтвари. 

http://www.naslednick.ru/articles/travel/travel_4008.html
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рай. Я, как безбожник вопрошаю: каково предна-

значение человека на земле?»5. 

*** 

Экстравагантность художника постепенно ста-

новится биографическим фактом и темой для изу-

чения психологии творчества, а его работы, пред-

стают ныне во всей своей величине, блеске красок 

и философской глубине. 

*** 

Тивадар Костка Чонтвари, фармацевт по обра-

зованию, родился в семье фармацевта в 1853 году. 

В 27 лет, 13 октября 1880 года у него случилось ми-

стическое видение. Некий голос вещал Чонтвари, 

что он должен стать великим художником «более 

великим, чем Рафаэль». Чонтвари сразу и безогово-

рочно последовал за Провидением, ни разу не изме-

нив своему новому призванию. 

Чонтвари: «Я не говорю от себя лично, вся моя 

жизнь подчинена невидимой творящей силе…» 

Он же: «Эта земная жизнь не напоминает ли 

класс, в котором среди многих учеников учитель 

выбирает одного, который должен все время от-

вечать…» 

Мотив избранничества постоянно присут-

ствует в размышлениях Чонтвари, а путь в живо-

писи сопоставим для него с крестным путем Хри-

ста. Первые картины были написаны в 1890-х го-

дах, когда Тивадару было уже под сорок. В 1910 

году его живописное творчество по существу завер-

шилось. Наиболее плодотворный период длился 

около девяти лет. Итого: шестнадцать лет творче-

ской жизни, более сотни чудом сохранившихся ра-

бот, тяжелая форма шизофрении, смерть почти в за-

бвении в 1919 году. 

Чонтвари: «Когда я принял приглашение Духа, 

у меня была профессия, вполне упорядоченная, ком-

фортная и безбедная жизнь. Но я покинул свою 

страну… на протяжении многих лет ездил по Ев-

ропе, Африке и Азии для того, чтобы найти объяв-

ленную мне правду…»  

Художник пророк, избранник – характерное 

романтическое понимание роли художника, вооду-

шевляемого зовом Духа. Но Чонтвари понимает, 

что мало одного зова духа и проявляет необычайное 

упорство в освоении художественных навыков: 

«...я не испугаюсь огромной задачи, которая на 

меня возлагается. Мое здоровье великолепно, моя 

воля как сталь, что касается работы, я напоми-

наю муравья, что касается упорства, я знаю себя 

действительно и у меня его достаточно. Я убеж-

ден, что натура и поэзия меня не оставят, так как 

моя душа вдохновляется только подлинным и 

умеет воодушевляться малейшими частицами 

природы.» 

Он проделал обычный для венгерских (и евро-

пейских) художников путь: сначала в 1881 году – в 

 
5 Факты биографии, названия, датировки произведений 

Чонтвари, а также выдержки из его рукописей даны по 

альбому: Nemeth L. Csontvary. Budapest: Corvina, 1983. За 

консультации приносим искреннюю благодарность Е.И. 

Малыхиной. 
6 Шимон Холлоши (1857–1918) – венгерский живописец. 

Учился в АХ в Мюнхене, с 1886 года руководил там же 

Рим, с этого времени он отвел себе двадцать лет для 

решения задачи, поставленной перед ним, как он 

считал, великим провидением; а затем – в Мюнхен 

(вспомним, что И. Репин называл Мюнхен Афи-

нами Германии), где в 1894 году учился в школе 

Холлоши6. У него учились не только крупные вен-

герские художники, но и мастера из Германии, 

Польши, России, среди них — О. Глац, М. В. Добу-

жинский, Зиновий Гржебин, А. Августинович, В. 

А. Фаворский, К. С. Петров-Водкин, Э. А. Штейн-

берг, В. Д. Баранов (Россинэ), Е. М. Бебутова, К. Н. 

Истомин, А. И. Кравченко (недолго), К. А. Коро-

вин, Н. Б. Розенфельд. 

Две главные цели ставил перед своими учени-

ками Ш. Холлоши, — изображение должно быть 

конструктивным, а все произведение композици-

онно целостным. Любое произведение по Холлоши 

начинается с создания конструктивной основы 

изображения, вплоть до обозначения невидимых 

наблюдателю сторон модели. В рисунке школы 

Холлоши особая роль принадлежит линии, выража-

ющей движение некой зрительно-осязательной 

точки, всесторонне исследующей предмет как 

часть целостного пространства. Холлоши рассмат-

ривал искусство как особую область познаватель-

ной деятельности. Интересно в этом смысле иссле-

дование Каталин Кешери, которая рассматривает 

работы Чонтвари через призму конструктивизма7. 

Конечно, это лишь один из возможных взглядов на 

искусство Чонтвари. 

Чтобы еще лучше представить себе метод Хол-

лоши, приведем два описания этого метода. Пер-

вый принадлежит Фаворскому: «Поэтому он требо-

вал от нас прежде всего наброска, в котором были 

бы схвачены основные моменты движения, отно-

шения масс… Главным моментом, на котором оста-

навливалось наше внимание, это была цельность. 

Цельное видение натуры… пространственная вы-

разительность». Рисовали в основном голову и об-

наженную фигуру. «Единственной пластической 

темой, — вспоминал далее Фаворский, — был че-

ловек, его форма, всегда в простых позах и строгих 

постановках. Прежде всего, обращалось внимание 

на цельность восприятия и на цельность изображе-

ния»8.  

Второе описание пера Добужинского: «Так как 

работали на рассеянном свете, задачи для меня 

были совершенно новы. Холлоши все время толко-

вал о «чувстве» формы. Он при этом остерегал от 

излишнего подчеркивания (nicht übertreiben), осте-

регал и от сухости и замученности и все время 

напоминал и требовал, чтобы линии, штрих, мазок 

были «свежими». Все, что он говорил, — с боль-

шим жаром и искренностью, часто указывая на 

сердце и стуча в грудь, — было гораздо тоньше, чем 

корректуры Ашбе. Он превосходно анализировал 

художественной школой. В 1896 году основал колонию 

художников в Надьбанье.  
7 Keseru K. Rippl-Ronai. Csontvary. Gulacsy. Budapest: 

Noran, 1999. C. 87–97. 
8 Халаминский Ю.В. А. Фаворский. М. : Искусство, 1964. 

С. 13–14. 
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форму (особенно интересны были его схемы носа и 

глаза). Благодаря его горячим внушениям все рабо-

тали очень усердно. Он внушал внимательно вгля-

дываться в характерное и индивидуальное. В про-

тивоположность Ашбе он не предлагал никаких го-

товых формул и в этом отношении был совершенно 

чужд академизму. Школа Ашбе со своими рецеп-

тами по сравнению со школой Холлоши могла дей-

ствительно казаться по-своему академической. То, 

что Холлоши при этом говорил нам о «впечатле-

нии», больше всего приближало нас к сущности им-

прессионизма. 

Я впервые у него понял значение тона в живо-

писи. Чистые краски, которые процветали у Ашбе, 

тут были изгнаны, и то, что мой новый учитель мне 

говорил, было действительно освежающим. Техни-

ческих указаний Холлоши почти не давал, предо-

ставляя самим ученикам находить технику писа-

ния, и этому мы учились друг у друга»9. 

Затем Чонтвари отправился в Карлсруэ и в Па-

риж. Удивление вызывает интенсивность восприя-

тия художником новых техник, сюжетов. Чувству-

ется, что он старается бысто-быстро насытить себя 

художественными достижениями предшественни-

ков, часто цитируя их. Но и преломляя своим осо-

бым видением. Мы можем предположить, что в Па-

риже Чонтвари изучал в том числе творчество Ж.П. 

Сёра. Во всяком случае, просматриваются явные 

композиционные параллели, к примеру, с его рабо-

тами: Дома на окраине (строение планов, особенно 

заднего) (ок. 1883), Купание в Аньере (пейзаж на 

заднем плане и фигурка мальчика в красной ша-

почке – его Чонтвари цитирует в Юном художнике) 

(1883–1884) и т.п. Очевидно, большое впечатление 

произвел на Чонтвари Пюви де Шаванн и его Бед-

ный рыбак (здесь скорее настроение как и в Ста-

ром рыбаке Чонтвари) (1881). По всей видимости, 

творчество Сезанна периода 1880–1890 годов 

также привлекает пристальное внимание Чонтвари: 

во всяком случае сезанновские сосны близ Экса и 

манера изображать архитектурные сооружения, 

например в работах, посвященных горе Сент-Вик-

туар. Конечно, Чонтвари далек от идеи «трактовать 

природу с помощью цилиндра, сферы и конуса», 

но, как и Сезанн, он изображал не природу за ок-

ном, но природу, которая его окружает. Он не 

только смотрел обоими глазами, но и ощущал ее 

всем телом. 

Его первые камерные работы – пейзажи, го-

родские виды, животные: Ястреб, убивший ла-

сточку (1893), Косуля (1893), Женщина, сидящая у 

окна (1890). 

Здесь мы должны обозначить важную для по-

нимания не только раннего, но и всего творчества 

Чонтвари проблему – был ли Чонтвари наивным ху-

дожником? 

 
9 Добужинский М. Воспоминания. М.: Наука, 1987. С. 

160. 
10 См. например: Балдина О. «Пространство мира про-

странство картины» наивного художника. (К постановке 

проблемы) / Философия наивности. М.: Издательство 

Чонтвари: «Человек – мыслящее существо. Но 

великие произведения создает тогда, когда не раз-

думывает и не рассчитывает на это. Детское вос-

приятие можно вернуть многолетними упражне-

ниями в искусстве самозабвения. Тот, кому это 

удается, одновременно и мыслит, и не мыслит. Он 

словно падающий с неба дождь. Или словно волны 

на море». 

По общепринятым меркам Чонтвари может 

быть назван наивным художником: например, по-

тому, что так до конца и не освоил приемы профес-

сионального мастерства, хотя много учился.  

Традиционная искусствоведческая точка зре-

ния отмечает несколько признаков наивного искус-

ства: изобразительность, повествовательность, 

«интерьерность» пейзажа; пространственную за-

мкнутость сцены, упрощенный и схематизирован-

ный рисунок и т.д.10 По всем этим признакам 

можно определить как наивные не только ранние 

работы Чонтвари. Сюда же можно добавить еще 

одну особенность его работ: застывший, ничего не 

отражающий, взгляд героев (впрочем, эта особен-

ность присуща и мастерам символизма). 

Мы хотим обратить внимание на то, что наив-

ность (читай слитность сознания) является главной 

интенцией не только раннего, но и всего его твор-

чества: великое художник создает тогда, когда опи-

рается на детское восприятие, когда словно дождь 

с неба или волны на море. Понимание художником 

специфической уникальности, единственности 

каждого явления и в то же время всецелой необхо-

димости и связности частного и всеобщего стано-

вится направляющей силой творчества.  

Чонтвари: «Божественный гений производит 

материю своей созидательной силой, человеческий 

гений созидает из материи свою реальность. Надо 

любоваться произведением, как надо созерцать 

каждый цветок, каждый минерал, каждое живот-

ное в их специфической единственности в про-

странстве». 

Записки художника свидетельствуют о нашей 

догадке: «…они живут в мире в центре безвреме-

нья, полагаясь на божественное провидение…» 

(это о кедрах, но идеально подходит и к нашему 

случаю). Здесь следует сказать, что творчество 

(особенно раннее) Чонтвари, безусловно лежит в 

русле поисков европейских художников-примити-

вистов.  

Добавим к этому, что при невольном сравне-

нии времени появления некоторых сюжетов у 

Чонтвари и у европейских художников-примити-

вов и примитивистов выясняется: Косуля Чонтвари 

появилась за 13 лет до Оленя (ок. 1906) Нико Пиро-

сманашвили; Спаситель молится (1903) – за семь 

лет до Евангелистов Натальи Гончаровой и так – со 

многими сюжетами. Например, «эпосы» у Пиро-

смани – панорамные, с изображением нарядных 

грузинских праздников и схожие панорамы у 

Московского университета, 2001. С.149-160; Тарабаров 

С. К вопросу о термине «наивное искусство» / Филосо-

фия наивности. М.: Издательство Московского универси-

тета, 2001. С. 204. 
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Чонтвари. Идентична и манера Пиросманашвили 

разбивать поле картины на разные по цвету, но объ-

единенные смыслом зоны. Как олени и медведи Пи-

росмани, косули и ласточки Чонтвари - совершенно 

особый образ выражения художественной идеи, 

требующий разгадки.  

Если ранние работы Чонтвари композиционно 

можно сравнить с работами Пиросманашвили, то 

столь же прямого сравнения с работами А. Руссо не 

получится, хотя в отличие от работ Пиросмани, ра-

боты Руссо Чонтвари скорее всего мог видеть в Па-

риже. Однако сравнение все-таки напрашивается: 

«опасные животные господина Руссо» - пумы, ла-

мантины, дронты, грифы, тигры, львы имеют ту же 

особенность – портретность. А работа Руссо Сто-

летие независимости (1892) архетипична: в центре 

дерево – Древо жизни, вокруг которого происходит 

что-то вроде крестьянского танца. Точно так же 

выстроена композиция Паломничества к кедрам в 

Ливане (1907) Чонтвари. 

Рассмотрим две работы художника 1893 года: 

Ястреб, убивший ласточку и Косуля.  

Точка зрения в обоих случаях – низкая, то есть, 

художник словно ставит на пьедестал ястреба и ко-

сулю. Ястреб изображен на фоне безмятежного го-

лубого, даже белесоватого неба, сидящим на возвы-

шении, видимо, на холме, с ласточкой в когтях. 

Земля, трава, камни изображены очень схематично, 

но не в колорите, где несомненно богатство оттен-

ков зеленого, охры, коричневого, белого. Ястреб 

смотрит прямо на зрителя. Он выполнен в тех же 

тонах, что и земля. Головка и крылья мертвой ла-

сточки черные, брюшко ярко-красное, можно ска-

зать алое, этот цвет такой интенсивности (а небо 

настолько безмятежно), что словно бы «отража-

ется», ложась красными отсветами на брюшко яст-

реба. Уже в этой ранней работе Чонтвари смерть 

выражена интенсивным красным цветом, предвос-

хищая будущие красные всполохи развалин грече-

ского театра в Таормине. Возможно, уже здесь сле-

дует искать истоки будущего цветового метафо-

ризма Чонтвари. 

Косуля на одноименном полотне изображена 

так, словно это «портрет» косули, что характерно 

для примитивов. Она изображена в реалистичной 

манере, хотя четкость контуров, безусловно, при-

сутствует. Уже в «Косуле» низкий кустарник при-

обретает странные зооморфные качества – словно 

ветви кустарника – это руки, пытающиеся схватить 

косулю. Это впечатление «пойманности» ни на ми-

нуту не оставляет смотрящего, усиливаясь опять-

таки цветовыми сочетаниями. 

В 1896 – 1902 г. Чонтвари совершает путеше-

ствие по Италии, где изучает итальянское искус-

ство, но особенно Джотто (есть прямые цитаты из 

 
11 Светлов И.Е. Указ. соч. С. 206. 
12 По сути, здесь речь идет о слитности сознания, которое 

мы называем наивным. Об этом подробнее см: Рылева 

А.Н. Возвращение в Эдем. Попытка № 7 / Онтология диа-

лога: метафизический и религиозный опыт. СПб., 2002. 

С. 131; Она же. Человек наивный / Рационализм и куль-

Бегства в Египет), путешествует по Италии, посе-

щает Помпеи и Стабию. 

Среди работ Чонтвари этого времени: Молодой 

художник (1898), Дом хирурга на фоне Везувия 

(1897–1898); Солнце, заходящее над Трау (1899); 

Влюбленные (1901–1902); Монах, удящий рыбу 

(1899);Полная луна в Таормине (1901). 

В 1902 –1904 гг. художник отправляется в пу-

тешествие по Восточной Европе и в Каир. Работы 

этого периода: Старый рыбак (1902); Автопорт-

рет (между 1896 и 1902); Римский мост в Мо-

штаре (1903); Электростанция в Ясе (1903); Водо-

пад в Ясе (1903); Кораблекрушение (1903); Вечер в 

Каире (1903); Спаситель молится (1903); Стена 

Плача в Иерусалиме (1904); Компания, переходя-

щая мост (1903–1904). 

Лайош Немет считает, что к этому времени за-

канчивается наивно-реалистический период живо-

писи Чонтвари, и он «открывает» желанный пле-

нэр. На наш взгляд пленэр так и остался желанным 

для Тивадара (а скорее всего, вовсе не был желан-

ным).  

То же подтверждает И. Светлов11: с 1904 года 

Чонтвари совершает скачок от камерных пейзажей 

и городских видов к целому ряду монументальных 

символистских картин-панно: Татры (1904), Руины 

греческого театра в Таормине (1905); Баальбек 

(1906); Колодец богородицы в Назарете (1908); Ка-

валькада на берегу моря (1909). Художник обраща-

ется то к сохранившимся фрагментам античных по-

строек, то к иерусалимским храмам, то к Татрам. 

Выбранная тематика заставляет предполагать, что 

художник ощущает себя приверженцем Вечности. 

Именно в этом выражается его романтическое 

представление древности. Композиции работ гори-

зонтальны, протяженны – они выражают бесконеч-

ность и нерушимость мироздания. 

Главное – с этого времени полностью выраба-

тывается индивидуальный экспрессивный стиль 

художника, в котором принципиальным становится 

колорит. Однако, Чонтвари не экспериментирует с 

цветом в духе исканий времени, а стоит несколько 

в стороне от импрессионистических и постимпрес-

сионистических штудий. Несмотря на то, что и он 

может подписаться под словами Матисса о том, что 

в картине важнее всего «выразительность», тем не 

менее, родственность или контрасты цветов не яв-

ляются так сказать deus ex machina его произведе-

ний. Его цвет – это метафора, доходящая до боже-

ственных высот. (Именно в этом смысле следует 

понимать его высказывание об онтологическом до-

казательстве Бога.) Хотя и это не слишком точная 

характеристика. В этом же смысле было бы неверно 

сказать, что его цвет символичен, он принципи-

ально внесимволичен, ибо не символизирует что-

либо, а именно этим чем-либо является.12  

тура на пороге третьего тысячелетия. Материалы Ш Рос-

сийского философского конгресса. Ростов-на-Дону. 

2002. Т. 2. С. 195; Она же. Наивное видение как мир впер-

вые (к постановке проблемы)/Культурология - Культур-

ная политика - Развитие. Тезисы Международной 

научно-практической конференции 1-3 июля 2001 г. М., 

РИК, 2001. С. 245 и др. 



The scientific heritage No 60 (2021) 7 

Одно из полотен этого периода – гигантский 

(3м 85 х 7м 14) Баальбек13 (1906, музей Яна Панно-

ния, Печ), который Чонтвари как раз и называл «он-

тологическим доказательством Бога». И это отно-

сится и к его структуре, и к цветовому решению.  

Мы видим пейзаж, в котором сверху вниз, как 

бы «послойно» изображены небо, горы, холмы, 

река, плодородная ее долина и Баальбек. Причем, 

сам Баальбек – тоже послойно: в самом верху – 

древние руины, остатки колонн и акрополя, чуть ле-

вее в композиции - громадный кедр, жилые дома и 

в самом низу (если бы художник применил пер-

спективу, это можно было бы назвать передним 

планом) - люди, верблюды и земля. Синее, желтое, 

голубое, зеленое, белое, фиолетовое небо, бело-

снежные вершины гор, красноватые холмы, голу-

бая гладь реки, красно–зеленые квадраты пашни, 

желтые, голубые, зеленые, красные, розовые до-

мики и зелено-желто-коричневая земля. Иерархич-

ное, строгое построение, в котором небо – вверху, а 

земля, люди, город, верблюды – внизу. Домики 

напоминают архитектурные макеты или детский 

конструктор. Но причем здесь онтологическое до-

казательство Бога? 

Присмотримся внимательней: голубое небо, 

река словно отражаются в голубизне домов, крас-

ная пашня и холмы – в яркой красноте крыши и 

доме, зелень пашни – в зелени городской земли и 

крыш домов. Небесные и земные цвета словно от-

ражаются друг в друге. Земное соткано из небес-

ного и наоборот. Отсутствует даже намек на воз-

душное пространство (за исключением облаков) и 

перспективу. Фигуры людей и животных застыли, 

одни, словно вечно стоящие у входа в свой дом, 

другие вечно идущие по улице, верблюд вечно не-

сущий свою ношу.  

Бог присутствует в полотне вне времени, вне 

пространства, вне жизни. Но и во всем, так как это 

все создано из краски – она, краска, из которой со-

творен Баальбек, небо, море, горы и есть сам Бог. 

Бог – это цвет и свет Баальбека. По всей видимости, 

именно так можно понять идею Чонтвари. 

Чонтвари – художник-колорист, гениально исполь-

зующий цвет как метафору. Пожалуй, можно было 

бы назвать оргией то, что вытворяют краски на его 

полотнах: например, червлёный, т.е. темно-крас-

ный, густой как настоявшееся вино (или кровь?). И 

по контрасту - червонный, насыщенный светом - 

алый, ярко розовый. Даже неважно (конечно, это 

некоторое преувеличение), кого или что изобра-

жает художник (молодая девушка, новый дом или 

только что выросшие ветви деревьев). Главное – 

цвета яркие, локальные. Цвет – участник превраще-

ний. Вечность и время становятся цветными. Цвет 

становится вечностью или временем. Вечность в 

 
13 Баальбек (Бальбек, Баалат, греч. Гелиополис – город 

Солнца) – город в Ливане. Древний религиозный центр 

финикийцев. Храм Юпитера, построенный при римлянах 

во 2-ой пол. 1 века н.э., достигал в длину 90, а в ширину 

50 метров. Из 52 колонн до наших дней уцелело 6. 
14 Таормина – живописный город-курорт в Сицилии на 

вершине одного из холмов. Основан в 1У в. до н.э. После 

работах художника отражается червленым, а дви-

жение времени – проблесками света, делающего 

червлёное червонным. И поэтому – все молодое 

(опять таки неважно, отвечает ли это молодое на во-

прос: кто или что) червонное, все ставшее вечным 

– червленое.  

Еще одно полотно этого периода Руины грече-

ского театра в Таормине14. И. Светлов считает, что 

это первое произведение венгерской живописи под 

знаком романтического катастрофизма – мистиче-

ская красота «потерпевшей крах великой куль-

туры»15.  

Первое, что поражает в картине – насыщенный 

цвет неба (как и в предыдущем случае – цвет рас-

полагается «слоями» по вертикали): голубовато-зе-

леноватое в верхней части, затем фиолетовое, пере-

ходящее от светлых к насыщенным тонам, затем 

насыщенно-желтое и красное, переходящее к жел-

тому.  

Следующий слой – горы, темно-синие, перехо-

дящие к фиолетовому, со снежно-белыми верши-

нами.  

Следующий уровень – сине-голубые воды за-

лива и насыщенная зелень плодородной долины, с 

маленькими белыми и красными крышами доми-

ками, стоящими на берегу залива. 

И, наконец, в самом низу картины – развалины 

театра. Правда, в отличие от Баальбека, этот низ 

уже прочитывается как первый план, так как до-

мики в долине исключительно малы, что создает 

впечатление дали домов и близи развалин театра. 

Точка зрения художника – высока, выше самого те-

атра. Общий колорит развалин - розово-красный, с 

белыми колоннами, капители которых прописаны 

чрезвычайно тонко, настолько, что можно понять, 

что ордер - коринфский. Так же точно прописана 

известняковая кладка здания театра. С такой же 

точностью изображены дыры, видимо от пуль, в ле-

вой части стены, у оконного проема. 

Руины в этом пейзаже играют главную роль, 

их красный цвет сопрягается с красным оттенком 

неба. Белоснежные вершины гор – с колоннами те-

атра. Маленькие домики, в которых сейчас живут, 

лишь подчеркивают монументальное величие руин 

и их живописную красоту. 

(Заметим, что колористический поиск приво-

дит Чонтвари к созданию картин в духе роман-

тизма, в которых он экспериментирует со светом: 

лунным, электрическим, исследуя особенности их 

взаимодействия, например, Электростанция в Ясе 

или Полная луна в Таормине.) 

Метафорическое понимание цвета значи-

тельно усиливает смысловую насыщенность антро-

поморфно-пантеистических работ, таких, напри-

мер, как Одинокий кедр (2м 00 х 2м 60) (1907). 

посещения города Гете слава его разнеслась по всей Ев-

ропе, и посещение Таормины стало обязательным для пу-

тешественников, совершающих свой «Гран тур» по Ев-

ропе. Главная достопримечательность – Античный театр 

(Ш–П вв. до н.э.). Вид, который открывается с высоты 

этого театра, называют «панорамой совершенства».  
15 Светлов И.Е. Указ. соч. С. 209.  
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В отличие от предыдущих здесь нет насыщен-

ных тонами плоскостей – работа очень тонкая: небо 

небесно-голубое, зеленоватое, с белыми, золоти-

стыми и розоватыми облаками, море зеленовато-

сине-фиолетовых тонов, скалы от насыщенных фи-

олетовых, зеленых до золотисто-фиолетовых от-

тенков. Главное в картине – кедр. Его ствол, светло-

коричневый, ветви с тщательно прописанной зеле-

нью, занимает все пространство картины так, что 

создается впечатление, что кедр не умещается в ее 

поле. Одна из ветвей кедра превращается в голову 

и шею лебедя (или гуся), а мощные корни, кото-

рыми кедр «вцепился» в камни, напоминают чьи-то 

лапы.  

Что касается колорита, то зелень хвои сопряга-

ется с зеленью неба и моря. Желтый клюв лебедя 

(гуся) напоминает желтое облаков. Сам же кедр 

объединяет и небо, и землю, и камни, и животных, 

присовокупляя к этому художника, который все это 

изображает и зрителей, которые все это видят… От-

метим также, что ветви справа и слева изображены 

по-разному. И если применить принцип зеркала, то 

обнаружится, что перед нами два совершенно раз-

ных дерева. К этой двойственности мы еще вер-

немся в нашей статье. 

В работе Старый рыбак, например, рыбак 

изображен на фоне любимого Чонтвари Неаполи-

танского залива. В отличие от пейзажей других ху-

дожников, изображающих набережную Стабии16, 

здесь взят особенный ракурс. На первом плане – 

старый рыбак, за ним море и горы. Горы в серовато-

голубых тонах практически сливаются по цвету с 

беретом старика. Лицо старика изрезано глубокими 

морщинами, которые выполнены так же, как и ста-

рые каменные утесы Татр. Старик и горы, таким об-

разом, уравниваются в своей значимости для 

жизни. Есть еще кое-что. Дело в том, что была об-

наружена двойственность этого портрета, если при-

ложить к нему зеркало. С одной стороны получа-

ется сам дьявол, с другой просматривается нечто 

божественное. Эта находка позволяет посмотреть 

на произведения Чонтвари в несколько ином ра-

курсе. Более того, мы можем предположить, по-

чему художник делает так. Согласно венгерской 

мифологии боги и добрые души людей живут в 

верхнем мире. Боги равны между собой, хотя и 

наиболее важной фигурой из них является Иштен 

(что по-венгерски означает «Бог»). Он управляет 

миром, формирует судьбу человека. Но для нас 

главное – что Иштен создал мир с помощью Эрдёга 

(«дьявола»)17. То есть, мир дуален по своей природе 

– и это обстоятельство многое проясняет в творче-

стве художника. Если же с этой точки зрения обра-

титься к другим его работам, то можно эту дуаль-

ность обнаружить практически в каждой из них. 

Это предположение, конечно, еще требует доказа-

тельств и исследований, но даже первые проведен-

ные анализы некоторых работ показывают, что мы 

на верном пути. 

 
16 Стабия – город на юге Италии, неподалеку от Неаполя, 

погибший вместе с Помпеями, Геркуланумом и Оплон-

тисом при извержении Везувия в 79 г. 

Точно так же, в том числе, с помощью цвето-

вых приемов, уравниваются старик и вода в карти-

нах Стена Плача в Иерусалиме и Водопад в Ясе. 

Окладистые бороды молящихся стариков из 

«Стены Плача» напоминает падающую воду в Ясе.  

У Чонтвари горы, растения, животные живут 

особой жизнью, которая не просто составляет 

жизнь людей, но по-Чонтваревски, – порождают 

ее. Например, чем старее горы, тем мудрее цивили-

зацию они порождают. Горы и кедры – это живые 

мудрые существа. Старики (Старый рыбак) по-

хожи на скалы и уступы Чонтвари: морщины, избо-

роздившие мудрые лбы и уступы, седые бороды, 

похожие на седые водопады (Леонардо да Винчи в 

«зеркальных» записях сопоставлял человеческие 

волосы с волнами на воде…), непроницаемые глаза 

у скал (это не описка – скалы у Чонтвари видят) и 

стариков, деревья и лебеди составляют удивитель-

ный симбиоз, женщина становится стихией (Кораб-

лекрушение) и т.д.  

Картина, ставшая своего рода эмблемой твор-

чества Чонтвари, – Паломничество к кедрам в Ли-

ване (2м 00 х 2м 05) (1907). 

Чонтвари: «Правда в том, что кедры нужда-

ются в отдыхе на пятом или шестом тысячеле-

тии, в то время как более молодые призваны разви-

ваться. Они живут в лесу и не беспокоятся, они 

живут в мире в центре безвременья, полагаясь на 

божественное Провидение. А мы, в Европе, можем 

ли мы жить в мире?»  

Огромный мощный кедр устремлен в небо, 

цвет хвои кедра и неба практически совпадает. У 

корней кедра – кони, танцующие девы в белых 

накидках, словно выходящие из земли, всадники, 

наблюдающие за танцем. Почва, на которой стоит 

кедр красно-коричневая, вокруг – розовые горы. 

Тон ствола кедра темно-зеленый, но некоторые 

ветви на концах (растущая часть) ярко-красные. 

Эта краснота напоминает красноту земли. У корней 

кедра, в центре, – женщина на коне, она в голубой 

накидке с младенцем на руках – словно воспомина-

ние «Бегства в Египет» Джотто. Рядом с ней на осле 

мужчина с бородой, словно Иосиф, а справа от них 

– всадники в ярко-красных головных уборах, за-

ставляющих вспомнить волхвов. Танцующие девы, 

Богоматерь у корней кедра, его огромный размер – 

все настраивает на мифологический лад, так что 

кедр воспринимается как Древо мира. Здесь хочется 

отметить, что если рассмотреть иллюстрацию де-

рева с помощью зеркала, что в принципе сложно 

сделать в музее из за большого размера полотна, то 

обнаружится дуальный принцип. Древо, занимаю-

щее центр композиции, словно раздваивается, пра-

вая и левая части картины превращаются в самосто-

ятельные произведения. Хочется обратить внима-

ние на то, что само древо изображено 

несимметрично, ветви справа и слева отличаются 

друг от друга. Слева сидит птица, а если удвоить 

изображение, то уже с двух сторон дерева оказыва-

ется по птице.  

17 https://ru.wikipedia.org/wiki/%. Дата использования 

10.02.2021. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25
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Чонтвари: «Мир, в котором мы живем, создал 

невидимый гений. Он устроил так, что в воздушной 

сфере мы находим звезды, солнце, луну, на земле – 

жаворонка, в кустах соловья, на Канарских остро-

вах – канарейку! А если мы поедем в Ливан, на са-

мые высокие вершины, где растут кедры, которым 

шесть тысяч лет, то там мы увидим терпеливых 

старых дев, которым по три тысячи лет. Их вели-

чественные кроны начнут плодоносить лишь в 

четвертом тысячелетии. Я знаю, каким путем 

мне идти. Мне знакома власть духа, созидающая 

мир энергия, сила воли, с которыми я должен счи-

таться в пути. Нет сомнений я знаю их, и я знаю 

точно, что после этого мы попадем в лучший из 

миров и сможем любоваться его неизбывной кра-

сотой.»  

Надо сказать, что кедр является национальным 

деревом и символом Ливана. Это дерево может до-

стигать высоты до 60 метров, диаметр кроны при 

этом составляет около 3 м. Продолжительность 

жизни кедра доходит до 3 000 и более лет. В Библии 

кедр по мнению А.С. Мозгового18 является симво-

лом полноценного бытия и силы: «Праведник цве-

тет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ли-

ване» (Пс. 91:13); предметом выявления всемогу-

щества Божия: «Посажу в пустыне кедр, ситтим и 

мирту и маслину; насажу в степи кипарис, явор и 

бук вместе» (Ис. 41:19). В древние времена кедр 

символизировал победу жизни над смертью. Но и 

среди древних мифологических образов в фольк-

лоре венгров сохранилось Мировое древо с семью 

(или девятью) ветвями: оно настолько высоко, что 

именуется «деревом без вершины» — вершина те-

ряется в небесах (которые имеют семь слоев), 

корни уходят в преисподнюю, где располагаются 

страны хтонических существ. У корней бьет источ-

ник жизни; смола, плоды и соки дерева питают все 

сущее на земле. Древо охраняет огромная птица: 

недаром оно называется «орлиным деревом». Есть 

такая птица и на ветвях дерева Чонтвари. Более 

того, Богоматерь у корней Древа свидетельствует о 

начале мира, древо как источник жизни становится 

метафорой рождения Спасителя. Мифическая 

птица Турул играла особую роль в венгерской ми-

фологии: анонимный венгерский хронист XIII века 

рассказал, что мать Алмоша — отца Арпада и пра-

родителя венгерских королей забеременела после 

того, как увидела во сне эту чудесную птицу, овла-

девшую ею. И здесь нам чудится намек на Непороч-

ное зачатие. Ей привиделось во сне, что целая ог-

ненная река истекает из ее груди: это — шаманская 

река, по которой можно проникнуть во все миры. 

Для венгров эпохи обретения новой родины этот 

символ был важен — ведь им предстояло следовать 

неведомыми путями. Само имя Алмош означает 

 
18 Мозговой А.С. Растения в Библии // 

https://azbyka.ru/forum/xfa-blog-entry/rastenija-v-biblii-

kedr.1191/ Дата использования 10.02.2021. 
19 Описание мифа дано по: Венгерская мифология. 

https://bookitut.ru/Mify-finno-ugrov.206.html. Дата исполь-

зования 10.02.2021. 

«сонный» — рожденный после вещего сна. Имя Ту-

рул восходит к тюркскому обозначению ястреба19. 

Работа Учитель из Марокко (1908) имеет те же 

свойства, что и Старый рыбак, т.е. дуальность. 

Если посмотреть с помощью зеркала, то мы опять 

обнаружим божественно-сатанинскую природу 

учителя. 

Здесь следует отметить, что у венгров сохрани-

лось представление о двух душах, имеющихся у 

каждого человека. Душа-дыхание именуется лелек, 

она неразрывно связана с телом и покидает его 

только после смерти. Другая душа — тень, или сво-

бодная душа. Она может покидать тело во время 

сна и совершать дальние путешествия. Возможно, 

ее древним обозначением было слово иж — оно 

родственно наименованию души-тени ис у обских 

угров. Это слово стало обозначать у венгров злого 

духа — ведь дух умершего, способный странство-

вать по земле, не давал покоя живым; так же назы-

вали духов болезни и саму болезнь20. 

Еще одна, уникальная и в то же время – лежа-

щая в русле художественных реалий времени осо-

бенность творчества Чонтвари – его философские 

размышления. Они, конечно, не являются последо-

вательно строгой системой, тем не менее, в них 

(даже учитывая, что нам они известны во фрагмен-

тах, опубликованных Лайошем Неметом и Хусари-

ком) мы прочитываем картину мира художника. 

Чонтвари: «Потому что вы видите человека, 

чье самое горячее желание, попасть назад на ро-

дину, в первоначальном состоянии стремящегося к 

свету насекомого. Со счастливым любопытством 

оно ждет нового лета, нового месяца, года. А когда 

придет, чего ждал, ему кажется: это поздно при-

шло. И не подозревает, что своего уничтоженья 

ждет он с таким нетерпеньем. Но все напрасно, 

ведь это квинтэссенция составляющих его элемен-

тов, которые соединяет заключенная в теле душа, 

стремящаяся туда, откуда пришла. 

Ты должен знать, что это стремление суть 

всего, помощник природы в нас, а человек – умень-

шенная копия мира.» 

Он размышлял о создаваемом им мире, как о 

мире впервые21. Причем размах его мира соразме-

рен с миром, например, Василия Кандинского, из-

лагавшего свои взгляды в теоретических тракта-

тах22 (не говоря уже о некоторой схожести судьбы). 

Есть трактаты и у Чонтвари: «Энергия и искусство. 

Ошибки цивилизованного человека», «Гений. Кто 

может и кто не может быть гением». 

Чонтвари: «Гением может быть тот, кто 

пришел с Востока и наблюдал Запад, кто наблюдал 

удовлетворенность Востока, кто понимал разли-

чие: на Востоке идеальный мир, на Западе матери-

альную вражду, кто на Востоке с любовью наблю-

дал счастье людей, а на Западе замечал несчастье, 

20 Описание мифа дано по: Венгерская мифология. 

https://bookitut.ru/Mify-finno-ugrov.206.html. Дата исполь-

зования 10.02.2021. 
21 Выражение В.С. Библера. 
22 Мы ограничились лишь одним примером, но можно 

было бы назвать множество имен художников-современ-

ников Чонтвари, размышляющих о своей практике.  

https://azbyka.ru/forum/xfa-blog-entry/rastenija-v-biblii-kedr.1191/
https://azbyka.ru/forum/xfa-blog-entry/rastenija-v-biblii-kedr.1191/
https://bookitut.ru/Mify-finno-ugrov.206.html
https://bookitut.ru/Mify-finno-ugrov.206.html
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кто на Востоке зрил исполненное имуществом бо-

гатство среди бедных, а на Западе видел его 

обособленным, кто на Востоке в каждом человеке 

видел человека, а на Западе в каждом человеке – 

ненасытного стяжателя, кто на Востоке нашел 

родственников по духу, а на Западе вместо души и 

сердца нашел «дважды два», кто в чудесном воз-

духе Востока видел божественный дух, а на Западе 

в чадном смраде нашел распад.» 

Чонтвари: «Гением может стать тот, чья 

очередь пришла, избранник судьбы, чьи предки 

были облечены силой воли, духовной культурой, ху-

дожественным талантом. Тот, кто полнокровно, 

с любовью пришел в мир, кто был влюблен в свою 

няньку, влюблен в солнце, влюблен в комету, кто 

желал свободу и бегал за бабочками. Тот, кто 

стремился к истине, никогда не скучал наедине с 

собой, кто исполнял свою работу с любовью, мыс-

ленно искал будущее, кто порвал с настоящим и 

отправился в путь со своими прозрениями, кто по-

всюду и во всем отдавал свое сердце в борьбе.» 

Его размышления по глубине проникновения и 

простоте изложения напоминают высказывания Св. 

Франциска, для которого волк был Братцем Вол-

ком, и любой цветочек – Братцем или Сестрицей. 

Но в отличие от Франциска в его высказываниях 

присутствует дух «избранности», пафос которого 

напоминает «О духовном в искусстве» В. Кандин-

ского.  

Чонтвари: «Божественный гений производит 

материю своей созидательной силой, человеческий 

гений созидает из материи свою реальность. Надо 

любоваться произведением, как надо созерцать 

каждый цветок, каждый минерал, каждое живот-

ное в их специфической единственности в про-

странстве». 

Чонтвари «Я не рисовал, не писал красками, а 

только наблюдал и дивился монументальной кра-

соте природы, тихому, глубокому ритму настрое-

ния, прекраснейшей музыке природы, восторга. Я 

совершал прогулки в разных направлениях и искал 

красоту. Я любовался неизмеримостью огромных 

перспектив.» 

Чонтвари: «Тот не может быть гением, кто 

видит разницу между человеком, животным и рас-

тением». 

Видимо, в этой обозначаемой самим художни-

ком слитности художественного сознания берут ис-

токи и его пантеизм, и вселенский размах, и мета-

форическое понимание цвета, оно же является, 

опять-таки по выражению Чонтвари, онтологиче-

ским доказательством Бога, коим, если сделать 

еще одну инверсию мысли, и является сам… ху-

дожник Чонтвари.  
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Аннотация 

В статье на основе обширной источниковой базы анализируется роль М.А. Балакирева в музыкальной 

жизни России второй половины XIX – начала XX века. Особое внимание уделяется его композиторской 

деятельности и руководству «новой русской музыкальной школой». Делаются выводы о новаторстве Ба-

лакирева, связанном со временем, в котором он находился на пике своей карьеры, - эпохой Великих ре-

форм. 

Abstract 

The article analyzes the role of M.A. Balakirev in the musical life of Russia in the second half of the XIXth 

– early XXth centuries on the basis of an extensive source base. Special attention is paid to his composing activity 

and leadership of the “new Russian music school”. Conclusions are drawn about the innovation of Balakirev as-

sociated with the time in which he was at the peak of his career – the era of Great reforms. 
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Милий Алексеевич Балакирев (1836-1910) из-

вестен как крупнейший русский композитор, руко-

водитель творческого содружества русских компо-

зиторов «Могучая кучка» или «новой русской му-

зыкальной школы». Среди «кучкистов» он был 

единственным штатским человеком, остальные 

прошли военную школу. В его жизни главную роль 

сыграли личные качества и многогранные творче-

ские способности, которые позволили ему стать 

бесспорным лидером содружества. Будучи челове-

ком властным и даже деспотичным, он с большим 

вниманием и добротой относился к своим молодым 

коллегам. Именно Балакирев вселил в «кучкистов» 

веру в непреходящее значение новых художествен-

ных идеалов. Как было сказано в «Русской музы-

кальной газете», Балакирев «сумел вызвать к ду-

ховной жизни, к воодушевленному творчеству 

своих молодых друзей, где нужно – ободрением и 

поучением, иногда – беспощадной, насмешливой 

критикой» [15, с. 523]. 

Существует ряд опубликованных документов 

о жизнедеятельности композитора, в частности, пе-

реписка М.А. Балакирева с В.В. Стасовым [11], вос-

поминания и письма М.А. Балакирева [8]. Ценный 

и малоиспользуемый источник о жизни и творче-

стве М.А. Балакирева – «Русская музыкальная га-

зета» (РМГ), периодическое издание, выходившее в 

Санкт-Петербурге в 1894-1918 гг. под редакцией 

известного музыковеда Н.Ф. Финдейзена. Так, 

например, № 41 РМГ от 9 октября 1910 г. полно-

стью посвящен композитору и содержит не публи-

ковавшиеся ранее воспоминания о Балакиреве, его 

письма, а также статьи о нем.  

М.А. Балакиреву посвящено немного научной 

литературы. В советское время исследователи по 

объективным причинам не обращали внимание на 

религиозность композитора и религиозную 

составляющую его творчества, поэтому труды о 

Милии Алексеевиче получались 

идеологизированными и однобокими. Так, в 1960-е 

гг. вышли три книги о жизнедеятельности 

Балакирева [7; 8; 9]. В 2014 г. появился 

посвященный ему сборник статей и материалов [2]. 

Наиболее полной его биографией и единственным 

исследованием, подробно освещающим последний 

этап жизни и творчества Балакирева и его 

отношение к религии можно назвать монографию 

Т.А. Зайцевой «М.А. Балакирев: путь в будущее» 

[5]. 

Милий Алексеевич Балакирев родился 21 де-

кабря 1836 г. в Нижнем Новгороде в семье титуляр-

ного советника из обедневших дворян. Семья была 

русской, глубоко верующей, хотя в этническом от-

ношении Балакирева нельзя назвать русским по 

крови – в нем была и восточная примесь [17, с. 49, 

200]. Волжское детство будущего композитора вос-

питало в нем любовь к русской народной песне. Его 

музыкальное дарование проявилось в очень раннем 

возрасте. Как писала о Балакиреве Л.И. Шестакова 
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в своих воспоминаниях «Мои вечера», «с четырех-

летнего возраста в нем была видна любовь к му-

зыке: он бывало перетащит маленькое креслице (к 

роялю) и одним пальцем подбирает слышанный мо-

тив. Мать сама начала учить его, а видя его способ-

ности, возила в Москву, где хороший учитель того 

времени давал ему уроки» [16, с. 862]. Таким обра-

зом, первые уроки музыки он получил у своей ма-

тери Елизаветы Ивановны. В возрасте десяти лет во 

время проведенных в Москве каникул он взял не-

сколько уроков у известного композитора и пиани-

ста А.И. Дюбюка. Основные сведения по теории 

музыки дал ему капельмейстер нижегородского те-

атра Карл Эйзрих. Как писал сам Балакирев в 

письме к Н.Ф. Финдейзену от 12 марта 1907 г., «мо-

ими учителями были только моя покойная мать, за-

тем известный московский педагог Александр Ива-

нович Дюбюк, у которого я взял 10 уроков во время 

летних каникул, и затем Карл Карлович Эйзрих» 

[16, с. 861]. Однако систематического музыкаль-

ного образования Балакирев не получил.  

К. Эйзрих познакомил Балакирева с мецена-

том, любителем музыки и биографом Моцарта А.Д. 

Улыбышевым (1794-1858). Начинающий компози-

тор пользовался книгами из его библиотеки, рабо-

тал с его домашним оркестром и в ходе этой работы 

изучил основы инструментовки, получил навыки 

дирижирования. Академик Ю. Келдыш писал, что 

Балакирев «уже в юношеские годы приобретает 

широкое знание музыкальной литературы и овладе-

вает разносторонними практическими музыкаль-

ными навыками» [6, с. 88]. Это утверждение пред-

ставляется нам несколько утрированным, по-

скольку ребенок не мог за короткий срок 

приобрести глубокие познания в области музыки, 

но нельзя отрицать, что Балакирев действительно 

быстро развивался. К примеру, он стал главой «Мо-

гучей кучки» в 24-25 лет, что свидетельствует о 

большом багаже знаний и авторитете, которые он 

приобрел к этому возрасту. 

Следует отметить, что полноценным занятиям 

юного Милия музыкой мешало его увлечение 

наукой. В 1849-1853 гг. он обучался в Нижегород-

ском дворянском институте. В 1853 г. он поступает 

вольнослушателем на математический факультет 

Казанского университета. Живет Балакирев в Ка-

зани в основном на средства от уроков музыки, ко-

торые он давал еще в те годы. В то время он напи-

сал фортепианную фантазию на мотивы оперы 

Глинки «Жизнь за царя», что было одним из под-

тверждений его особой творческой связи с Глин-

кой. Через два года Балакирев охладевает к матема-

тике, бросает университетские занятия и не без по-

мощи Улыбышева едет в Петербург. Как 

справедливо отмечается в РМГ, «в доме Улыбы-

шева Милий Алексеевич дебютировал в качестве 

пианиста, композитора и дирижера; Улыбышев 

ввел своего любимца и в музыкальные круги Петер-

бурга, поддерживал его и даже, как нам известно, 

не забыл его в своем завещании» [16, с. 860].  

В столице М.А. Балакирев всецело посвящает 

себя музыке и чувствует себя зрелым музыкантом. 

Он сочиняет и выступает в концертах в качестве пи-

аниста. Известный музыкальный критик Л.Л. Саба-

неев справедливо считал, что Балакирев находился 

под влиянием Шумана и писал о Милии Алексее-

виче: «…его фортепианный стиль есть именно 

стиль Шумана…» [17, c. 33].  

В 1855 г. Балакирев впервые выступил перед 

петербургской публикой как пианист-виртуоз. Его 

выступления нашли положительные отзывы. Но 

концертная деятельность в то время не стала для 

него основной. Балакирев посвящал много времени 

самообразованию, работал над собой. Заметное 

влияние оказывает на него дружба с известным му-

зыкальным критиком В.В. Стасовым, которому он 

был представлен Глинкой. Позднее Стасов напи-

шет, что Балакирев «приехал в Петербург в 1855 

году, 18-летним юношей, ни у кого не учившимся 

музыкальной технике, но таким даровитым и свое-

образным самоучкой, а главное, человеком с такою 

страстною жаждой к музыкальному делу и музы-

кальному истинному понятию, что скоро овладел 

всем тем, что нужно человеку, рожденному на то, 

чтоб быть композитором, но вместе и двигателем 

других» [18]. Стасов, увлеченный демократиче-

скими идеями, подталкивает Балакирева к чтению 

соответствующей литературы, изучить отечествен-

ную историю, способствует расширению его музы-

кальных знаний. Так, например, в письме Стасова 

Балакиреву от 20 апреля 1863 г. содержится следу-

ющее приглашение: «Приходите ко мне завтра по 

утру часов в 12, до 12 я буду занят. Почитаемте 

Добролюбова» [11, с. 177]. Под влиянием демокра-

тических идей Балакирев планировал написать 

оперу по роману Н.Г. Чернышевского «Что де-

лать?», но планы эти остались нереализованными.  

Музыкальная деятельность Балакирева была 

тесно связана с наследием М.И. Глинки — он стал 

пропагандистом музыки Глинки и редактором его 

сочинений, одним из хранителей его наследия. Ми-

лий Алексеевич познакомился с Глинкой в конце 

1855 г. В письме к Н.Ф. Финдейзену от 3 октября 

1903 г. Балакирев написал об этом следующее: 

«Меня познакомил с ним (с Глинкой. – О.Б.) извест-

ный биограф Моцарта Улыбышев в декабре 1855 

года вскоре по приезде нашем в Петербург. Глинка 

был ко мне приветлив, и я к нему приходил преиму-

щественно по утрам, показывая ему тогдашние 

свои сочинения, в числе которых была и All-o из 

Октета (в роде Септуора Гуммеля)… Глинка благо-

склонно к ним относился, давал мне полезные со-

веты касательно инструментовки» [16, с. 861-862]. 

По замечанию сестры Глинки Л.И. Шестаковой, 

Улыбышев рекомендовал Балакирева Глинке «как 

хорошего пианиста, очень любившего серьезных 

композиторов» [16, с. 862]. Глинка же сказал своей 

сестре, что Балакирев «очень дельный музыкант» 

[16, с. 863]. Как писала Л.И. Шестакова, «брат пред-

сказывал Балакиреву блестящую музыкальную бу-

дущность» [12, с. 251]. 

Необходимо упомянуть о том, что глинкиан-

ство находилось в числе общих интересов М.А. Ба-

лакирева и В.В. Стасова. Так, в письме от 9 мая 

1861 г. Стасов писал Балакиреву: «…некий барич 
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Столыпин (наказной атаман Уральск. войска и од-

нако-ж добрый малый, только что воротившийся из 

Парижа), рассказывал мне, что видел у Дона- Педро 

какие-то листики, писанные Глинкой в 1845 году, 

как записки о тогдашнем его пребывании за грани-

цей, а еще разные письма разных синьоров к 

Глинке, от того же времени, в том числе письмо или 

письма Берлиоза, который говорит Глинке о его со-

чинениях, которые слышал. Я заставлю Людмилу 

(сестру М.И. Глинки. – О.Б.) писать к Дону-Педро 

и вытребовать от него оригиналы или копии» [11, с. 

108]. 

Большую роль в развитии молодого Балаки-

рева сыграло его знакомство с А.С. Даргомыжским, 

который повлиял на него в сфере переосмысления 

реалистических установок творчества. М.А. Бала-

кирев писал много романсов, симфонических про-

изведений, но не создал ни одной оперы. Его вклад 

в оперное искусство заключается в поддержке 

своих друзей-сочинителей опер и просветитель-

ской деятельности. В частности, Балакирев редак-

тировал партитуры опер М.И. Глинки и открыл для 

чешской публики эти оперы, продирижировав ими 

в 1867 г. в Праге. Его можно смело назвать пропа-

гандистом русской музыки за рубежом. Правда, по 

мнению Л.Л. Сабанеева, Балакирев не был удачли-

вым дирижером [17, c. 111]. 

Пик музыкальной деятельности Балакирева 

приходится на 1860-е гг. К началу этого времени 

окончательно оформились «Могучая кучка» и 

руководящая роль Балакирева в ней. В «Могучую 

кучку», помимо Балакирева, входили А.П. Бородин, 

Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский и Н.А. Римский-

Корсаков. Все они были дилетантами в музыке, но 

для большинства занятия музыкой приобрели 

первостепенное значение. Каждый из пяти 

композиторов был уникальной личностью, глубоко 

русским творцом. Милий Алексеевич, «как мало 

кто другой у нас, умел направлять своих учеников. 

Его обаятельной властности поклонялись друзья и 

единомышленники, делавшиеся из робких 

смелыми, менявшие оболочку неопытных неучей 

на положение сознательных и верующих в свое 

признание музыкантов и сами заражавшиеся 

стойкостью и бодростью своего учителя» [15, c. 

523].  

Кружковцы вместе со Стасовым каждую не-

делю собирались у Балакирева. Кроме того, они 

встречались на квартире Даргомыжского и у сестры 

Глинки Л.И. Шестаковой. Основное время они по-

свящали музицированию, а также читали вслух, бе-

седовали. Известный музыковед Н.В. Туманина 

критиковала Балакирева за то, что, «владея компо-

зиторской техникой, он не заботился о том, чтобы 

его молодые друзья-ученики приобрели ее» [19, c. 

51]. Это сказалось на их психологическом состоя-

нии, например, Мусоргский тяжело переживал из-

за отсутствия у него систематического музыкаль-

ного образования и гибкой композиторской тех-

ники. А Л.И. Шестакова писала, что «Кюи, Рим-

ский-Корсаков, Мусоргский, Бородин, Глазунов и 

другие обязаны М.А. Балакиреву своим дельным 

направлением и музыкальным развитием. Он же 

пропагандировал в концертах Бесплатной школы 

вещи молодых композиторов и радовался их успе-

хам, как отец – успехам своих детей» [16, с. 863]. И 

еще одно наблюдение сестры Глинки: «На Корса-

кова, Мусоргского, Бородина, Кюи и Глазунова он 

смотрел, как на своих учеников; с любовью прослу-

шивал все сочиненное ими, делал замечания, и они 

всегда находили его возражения дельными» [16, с. 

865].  

Деятельность «Могучей кучки» пришлась на 

важный этап в истории России – эпоху Великих ре-

форм. Как справедливо замечает Е.М. Гордеева, 

«блестящее творческое содружество начало свое 

существование в 60-е годы, отмеченные подъемом 

демократического общественного движения, рас-

цветом русской литературы, театра и живописи, гу-

манитарных и точных наук» [3, с. 3]. В то время им-

ператор Александр II освободил более 30 млн кре-

постных крестьян. Отмена крепостного права 

расчистила дорогу для становления буржуазных от-

ношений и экономической модернизации страны. 

Власть провела реорганизацию местного само-

управления, судебную и военную реформы, преоб-

разования в сфере образования и печати. Был сде-

лан первый шаг по расширению роли общественно-

сти в жизни страны. На первый план вышел новый 

социальный слой – русская интеллигенция, зани-

мавшаяся умственным трудом и искренне заботив-

шаяся о судьбе своего Отечества. Музыканты, ко-

торые сами относились к этому слою, не могли не 

отреагировать на происходившие изменения и не 

почувствовать необходимость демократизации 

культуры.  

18 марта 1862 г. М.А. Балакирев вместе с Г.Я. 

Ломакиным основал Бесплатную музыкальную 

школу, находившуюся под императорским покро-

вительством, и дирижировал ее концертами. Как 

писал сам Балакирев в письме к своему приятелю 

А.П. Арсеньеву от 28 марта 1862 г., «музыкальная 

школа наша открыта 18 марта. Каждое воскресенье 

мы там занимаемся, к нам пришло в 1-й раз до 200 

человек, преимущественно студенты мед. акаде-

мии, фельдшера и их ученики, а также и уличные 

мальчишки!» [16, с. 869]. С 1867 г. Балакирев вме-

сто ушедшего А. Рубинштейна стал руководить 

концертами Русского музыкального общества. Он 

был дирижером РМО два сезона, за время которых 

было исполнено множество новых произведений 

отечественных и зарубежных композиторов. 

В 1860-е гг. у М.А. Балакирева возникали 

планы создания опер «Жар-птица» (по русской 

сказке) и «Дзяды» (по произведению А. Мицке-

вича). Планы эти были мимолетными, и они полу-

чили свое завершение лишь в виде отрывочных 

набросков. Кроме того, в 1860-е гг. М.А. Балакирев 

утвердил традицию обращения к мелодике знамен-

ного распева. Это было необходимо для создания 

народно-эпических образов в музыке. Данная тра-

диция была воспринята П.И. Чайковским, Н.А. 

Римским-Корсаковым и С.В. Рахманиновым и по-

ложена в основу их вокальных и симфонических 

произведений. 
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Одной из наиболее значимых сторон деятель-

ности Балакирева является работа с народной пес-

ней, ее обработка, подготовка к печати сборников 

песен. Определенную роль в его успехах в данной 

области сыграло знакомство с Т.И. Филипповым, 

сенатором, собирателем и исполнителем народных 

песен. В 1867 г. Балакирев издал сборник «40 рус-

ских народных песен», а в 1898 г. – «30 русских 

народных песен». Но основным жанром его творче-

ства были оркестровые сочинения. Именно в нем 

Балакирев стал выразителем новаторских тенден-

ций «новой русской музыкальной школы». Среди 

его оркестровых сочинений увертюра на три рус-

ские темы (1858), в которой заметно влияние «Ка-

маринской» М.И. Глинки, вторая увертюра на рус-

ские темы «1000 лет» (1862), известная как симфо-

ническая поэма «Русь», симфоническая поэма 

«Тамара» (1867-1882) по одноименному стихотво-

рению М.Ю. Лермонтова и др. В РМГ за 1899 г. 

«Тамара» Балакирева была названа «одним из стол-

пов русской симфонической музыки» [14, с. 26]. Ба-

лакирев является также автором фантазии на темы 

оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин», что было еще 

одним проявлением его творческой привязанности 

к музыке первого русского композитора-классика. 

В то же время Милий Алексеевич отказывался при-

знать Глинку первым русским фортепианным ком-

позитором. В одном из писем к своему ученику 

В.М. Цареградскому он писал следующее: «Форте-

пьянная музыка, хотя и была затронута Глинкою, 

но первым фортепианным русским композитором 

следует признать покойного Ивана Федоровича 

Ласковского, скончавшегося в декабре 1855 г.» [16, 

с. 875]. 

М.А. Балакирев интересовался не только рус-

ской песней, но и творчеством других народов Рос-

сии и славянского мира. В середине 1860-х гг. он 

работает в Праге. На основе чешских народных тем 

он пишет симфоническую поэму «В Чехии» (1867). 

«С глубоким уважением отзывался о Балакиреве 

Берлиоз, а позднее и Лист», - писал И. Кунин [7, с. 

3]. В то же время Милий Алексеевич был глубоко 

русским композитором. Немало тем русского про-

исхождения было положено в основу его симфони-

ческих произведений, например, в Первой симфо-

нии, отличавшейся новизной и оригинальностью 

«не только по материалу, но и по характеру стили-

стических средств и форм музыкального выраже-

ния» [6, с. 92]. 

Блестящая новаторская деятельность Балаки-

рева обрывается на рубеже 1860-1870-х гг., когда 

композитору было слегка за тридцать. Он пережил 

тогда глубокую депрессию или «нервную болезнь», 

как об этом писали в то время. Одной из причин 

резких перемен стали жизненные неудачи и несча-

стья – смерти родителей, отстранение его от дири-

жирования концертами Русского музыкального об-

щества из-за неугодности его художественных 

установок руководству, финансовый крах Бесплат-

ной музыкальной школы. Кроме того, творческие 

возможности Балакирева, как справедливо отметил 

 
23 Речь идет о члене «Могучей кучки» Цезаре Антоновиче 

Кюи. 

Ю. Келдыш, «не соответствовали масштабу его за-

мыслов и стремлений» [6, с. 93]. Поэтому он посто-

янно сомневался в себе, был недоволен своим твор-

чеством. А когда младшие члены кружка стали 

освобождаться из-под его влияния и вести самосто-

ятельную деятельность, это также вызвало у Бала-

кирева глубокий внутренний кризис.  

Почему товарищи композитора по «Могучей 

кучке» со временем покинули своего руководи-

теля? Одно из возможных объяснений этого приво-

дит в своих воспоминаниях Л.И. Шестакова. По ее 

словам, после нервной болезни Милий Алексеевич 

иногда отзывался о музыке своих друзей под влия-

нием настроения: «…иной день доволен, а в другой 

ту же вещь найдет нехорошею. Это дурно действо-

вало на молодых композиторов, и они начали отда-

ляться от него…» [16, с. 865-866]. Однако, на наш 

взгляд, «кучкисты» жаждали творческой свободы, 

почувствовав себя зрелыми композиторами. Так, 

например, Н.А. Римский-Корсаков в письме к С.Н. 

Кругликову от 24 июня / 7 июля 1902 г. писал сле-

дующее: «Не хочется заключать себя в пределы, 

предначертанные Стасовым, Цезарем23, Балакире-

вым и другими…» [13, с. 117]. 

В начале 1870-х гг. М.А. Балакирев оконча-

тельно отошел от музыкальных занятий. С 6 июля 

1872 г. он начал работать рядовым служащим в ма-

газинной конторе Варшавской железной дороги. 

Под воздействием смертей близких людей Милий 

Алексеевич сделался фанатично верующим право-

славным, хотя более точные обстоятельства обра-

щения композитора к религии неизвестны. Т.А. 

Зайцева констатирует, что Балакирев смог преодо-

леть духовный кризис, «став глубоко верующим че-

ловеком» [4, с. 279]. В это время он готовился уйти 

в монастырь, но священник Иван Верховский убе-

дил его в необходимости остаться в миру. В конце 

1870-х гг. Балакирев вернулся к музыкальным де-

лам, а в 1881 г. вновь возглавил Бесплатную музы-

кальную школу. 

В 1870-1880-е гг. как никогда проявился пат-

риотизм Балакирева: он сделался славянофилом и 

писал гимны в честь вдовствующей императрицы и 

других членов царской семьи. В начале 1880-х гг. 

по поручению обер-прокурора Святейшего Синода 

К.П. Победоносцева М.А. Балакирев рецензировал 

духовные музыкальные сочинения, делал гармони-

зацию полного обихода традиционных распевов. В 

1883 г. М.А. Балакирев был назначен заведовать 

Придворной певческой капеллой. Он разработал 

программу научных классов, а в помощники при-

гласил Н.А. Римского-Корсакова. Однако его роль 

в музыкальной жизни Петербурга была уже совсем 

не та, которую он играл в 1860-е гг. Да и в творче-

ском отношении он был уже мало продуктивен.  

В последние годы М.А. Балакирев жил уеди-

ненно, почти не выступал. Его последнее выступле-

ние состоялось 11 апреля 1898 г. на 35-летии Бес-

платной музыкальной школы, где впервые была ис-

полнена симфония C-dur под управлением автора. 
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По воспоминаниям В. Каренина, «Балакирев до ста-

рости оставался превосходным пианистом, но иг-

рал лишь для немногих, для друзей» [16, с. 887]. Су-

ществует также более современная оценка игры 

композитора, принадлежащая академику Б.В. Аса-

фьеву: «В пианизме Балакирева слышалось что-то 

уже старомодное, я бы сказал ”гензельтовское”» 

[цит. по: 1, с. 156]. 

Современники вспоминали о Балакиреве как о 

человеке редкой доброты и душевной деликатно-

сти. Балакирев «часто являлся без зова туда, где 

было горе или житейское испытание, и своею иг-

рою старался принести хоть временное забвение и 

облегчение» [16, с. 887]. А Л.И. Шестакова прямо 

писала, что он был «бескорыстен, честен, добр, со-

страдателен…» [16, с. 864]. 

Одним из основных занятий М.А. Балакирева 

в последние годы жизни оставалось сохранение 

памяти о великих композиторах. Так, в 1894 г. по 

его инициативе был установлен памятник Ф. 

Шопену на родине композитора, в Желязной Воле. 

А в 1895 г. он добился установки мемориальной 

доски на доме в Берлине, где скончался М.И. 

Глинка. Л.И. Шестакова писала по этому вопросу 

следующее: «Не могу умолчать о том, с каким 

истинным уважением М.А. постоянно относился к 

памяти моего брата: не было затеянного мною 

предприятия для распространения его музыки, 

чтобы Балакирев не ухватился за мою мысль, и с 

любовью, энергией и терпением доводил ее до 

конца» [16, с. 866]. 

В русских музыкальных кругах существовали 

разные мнения касательно творчества М.А. 

Балакирева. Так, например, музыкальный критик 

С.Н. Кругликов высказывался о нем критически, а 

его товарищ по новой русской школе Н.А. Римский-

Корсаков, напротив, защищал Балакирева. В своем 

письме к Кругликову от 9 октября 1897 г. Римский-

Корсаков писал: «Вы приводите как сочинения, 

исполненные пригрешений, вещи Балакирева, Кюи 

и Мусоргского. На это скажу вам, что Балакирев 

сюда не подходит: в его сочинениях, помимо 

таланта, чувствуется всегда прекрасный музыкант» 

[13, с. 24].  

Умер Балакирев 29 мая 1910 г. и был похоро-

нен на Тихвинском кладбище Александро-Невской 

лавры. «Кончина М.А. Балакирева не оказалась 

неожиданной для нашего музыкального мира, - пи-

сала РМГ, - последние годы некогда крепкая натура 

Милия Алексеевича была сломлена упорным и же-

стоким недугом, и еще с неделю тому назад стало 

известным, что у больного композитора образова-

лись отеки рук и ног, а также ослабело сердце» [15, 

с. 522]. Память о Балакиреве была в разное время 

увековечена в названиях переулков, улиц, площа-

дей, музыкальных школ и колледжа, самолета авиа-

компании «Аэрофлот». Единственный музей М.А. 

Балакирева находится в его родном городе Нижнем 

Новгороде, в доме, где он провел детские годы 

(1842-1848 гг.). В коллекции музея представлены 

личные вещи композитора, музыкальные инстру-

менты, ноты, фотографии.  

Основным в творческом наследии Милия 

Алексеевича признаны оркестровые сочинения, в 

области которых он был прямым продолжателем 

Глинки и в то же время новатором. В целом же Ба-

лакирев, как было сказано в РМГ, «для нас не 

только высокодаровитый композитор, почти един-

ственно обладавший тайной глинкинской красоты, 

ясности и художественной простоты стиля. Балаки-

рев не только превосходный симфонист, изящней-

ший фортепианный мастер и глубоко-поэтичный 

лирик в своих песнях, - он создатель и собиратель 

новой русской школы; он действительно, во мно-

гом, вдохновитель русского музыкального искус-

ства… Без него талантливая русская музыкальная 

молодежь 60-х годов, да и дальнейших десятиле-

тий, не только пошла бы вразброд, но, почем знать, 

могла бы захиреть в неумении и неуверенности ца-

рившего тогда дилетантизма» [14, с. 523].  

Таким образом, творчество Балакирева отли-

чалось передовым, новаторским характером. Выра-

ботке новых художественных принципов способ-

ствовала эпоха Великих реформ, в годы которой и 

начала свою деятельность «Могучая кучка». Кроме 

того, Балакирев был одним из первых русских ком-

позиторов, самостоятельно продолживших и раз-

вивших симфонические принципы Глинки. В его 

произведениях выявляется ряд характерных черт 

«новой русской музыкальной школы». Он первый 

переработал на русской почве драматические и жи-

вописные элементы западноевропейского музы-

кального неоромантизма. Более того, Балакирев 

обогатил круг выразительных средств русской му-

зыки, затронул новую сферу образов, направил рус-

скую музыку по новому пути. Как было написано в 

РМГ после смерти Милия Алексеевича, «русские 

музыканты и публика в долгу перед покойным ос-

нователем новой русской школы…» [16, с. 859]. 

Что же касается мировоззрения композитора, то он 

прошел путь от привитой ему в детстве религиоз-

ности до увлечения демократическими идеями, а 

затем под воздействием жизненных обстоятельств 

вновь обратился к православию.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены варианты стенных изразцов с изображением «букета в вазе» из коллекций, по-

лученных исследователями в ходе археологических раскопок и работ в Барколабове (Быховский район), 

Быхове, Кричеве, Могилеве, Мстиславле, Радомле, Славгороде и Шклове, располагающихся на террито-

рии современного Могилевского Поднепровья. Все материалы представлены в рамках типологической 

классификации. 

Abstract 

The article considers options for wall stove tiles with the image of a "bouquet in a vase" from the collections 

obtained by researchers during archaeological excavations and works in Barkolabovo (Bykhov district), Bykhov, 

Krichev, Mogilev, Mstislavl, Radomlia, Slavgorod and Shklov, located on the territory of modern Mogilev Dnie-

per region. All materials are presented within the typological classification. 

Ключевые слова: Могилевское Поднепровье, типологическая классификация, стенной изразец, 

изображение «букета в вазе». 
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Печные изразцы относятся к распространен-

ной категории археологического материала. Благо-

даря сюжетам лицевой пластины изделия имеют 

некоторую смысловую и художественную нагрузку 

для декора помещения.  

Анализ изразцового материала с территории 

Могилевского Поднепровья позволил разработать 

типологическую классификацию для их описания 

(Рис. 1) [37, с. 11]. Печной пластинчатый изразец 

(Р) является таксоном первого ранга. Типы 

выделены в зависимости от формы яруса или печи, 

которую они облицовывали. Изразцы типа 1 (PI) 

облицовывали ярус печи или печь с 

прямоугольными углами, изразцы типа 2 (PII) – 

ярус печи или печь, по форме близкие цилиндру. 

Подтипы отражают положение изразца в системе 

печи и по отношению друг к другу. Они имеют 

следующее буквенное обозначение: А – стенной, В 

– поясок, С – карниз, D – коронка, E – угловой 

изразец, F – изразец для покрытия купола печи, G – 

составное изразцовое панно, H – навершие, J – 

перемычка. Для типа 1 выделяются изразцы, 

облицовывающие центральную часть зеркала (А1, 

В1, С1, В1, F1, G1, H1, J1), их угловые формы (А2, 

В2, С2, В2, G2, H2, J2), врезки (С3). Угловые 

изразцы использовались только для облицовки 
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углов, поэтому они дополнительного цифрового 

обозначения не имеют. Варианты изделий 

указывают на сочетание лицевой пластины и 

румпы (а), лицевой пластины и крепежного шипа 

(b). Сочетание букв аа, bа отражает описание 

лицевой пластины изделия, аb – румпы, bb – 

крепежного шипа. Далее следует комплекс 

описания лицевой пластины и анкера, включающий 

основные морфологические и технологические 

показатели и выбор из списка предложенных 

характерестик одного или нескольких пунктов, 

позволяющих данные показатели раскрыть.  

В данной статье будут рассмотрены стенные 

изразцы с изображением «букета в вазе» из коллек-

ций изразцов, полученных исследователями в ходе 

археологических раскопок и работ в Барколабове 

(Быховский район), Быхове, Кричеве, Могилеве, 

Мстиславле, Радомле, Славгороде и Шклове, рас-

полагающихся на территории современного Моги-

левского Поднепровья24. Для подготовки статьи 

были использованы материалы из коллекций фон-

дохранилищ археологической лаборатории имени 

В.Ф. Копытина МГУ имени А.А. Кулешова (далее 

 
24 Автор выражает благодарность И.А. Марзалюку, А.А. 

Метельскому, О.Н. Левко, О.А. Трусову, Р.Д. Галын-

скому за возможность работы с материалами археологи-

ческих раскопок и отчетами полевых исследований. 

ФАЛ), Института истории НАН Беларуси (далее 

ФИИ), Кричевского исторического музея (далее 

КИМ), Музея древнебелорусской культуры (далее 

МДК), Музея истории Могилева (далее МИМ), Мо-

гилевского областного краеведческого музея им. 

Е.Р. Романова (далее МОКМ), Мстиславского рай-

онного историко-археологического музея (далее 

МРИАМ), Национального исторического музея 

Республики Беларусь (далее НИМ), Шкловского 

районного историко-краеведческого музея (далее 

ШРИКМ). 

Стенные изразцы (PIA) (еще одно их название 

по терминологии Л.Г. Паничевой – «зеркальные» 

[23, с. 6]) являются самой многочисленной наход-

кой. Именно они создавали основу зеркала печи. 

К одниму из самых распространенных сюже-

тов на лицевой пластине стенных изразцов отно-

сится «букет в вазе» (PIAaa1:1-2;2:4(v1-

11);3:3,4;4:2,3;5:1-4;6:1-3;7:3-4;8:1-3;9:1-2;10:1-

2; b1:1;2:1,3,6;3:1,2;4:2;5:1-3;6:1,2;7:1) (Рис. 2). 

Весь комплекс материала с такого рода изображе-

ниями разделен на варианты. 

Также в публикации использованы материалы из архео-

логических раскопок и отчеты полевых исследований 

М.А. Ткачева. 
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Вариант 1 (PIAaa1:1;2:4(v1)). Центральное 

место на изразце занимает ваза большого размера с 

s-образными ручками. В вазе стоят растения, изоб-

раженные мастером по принципу двухчленной сим-

метрии. Лицевая пластина квадратная, имеет высо-

кий (0,2-0,3 см) и крупный рельеф. В зависимости 

от вида рамки по краю лицевой пластины выделены 

изразцы с двухступенчатой и одноступенчатой рам-

кой.  

Изразцы с двухступенчатой рамкой встречены 

на памятниках археологии: 

– Радомля (Рис. 1:1-2). По стратиграфии слоя и 

сопутствующим находкам изразцы датируются 

XVI в. [17, с. 33].  

– Замковая гора Кричева (Рис. 1:3-4). Найдены 

в слое с материалом XVI – XVII вв. [6, с. 346]. 

– Нагорский и Покровский посады Могилева. 

Изразцы Нагорского посада терракотовые. Датиру-

ются второй половиной XVI в. [15, с. 10, А17:1]. Из-

разцы с аналогичным изображением собраны на 

территории Покровского посада в 2015 г. (подъем-

ный материал). Изделия зеленополивные (ФАЛ 

инд.№414) и полихромные. У полихромных сохра-

нилась рамка шириной 1,3-1,5 см и высотой 1 см 

(Рис. 1:5-8). 

– «Место» Старого Быхова. Изделия были со-

браны из строительных траншей и датированы ис-

следователями не ранее XVII в. [3, с. 27, Мал. 14:1, 

Фота 5:3; 26; 27, с. 3 (БИКМ 2013 г. инд.№812)]. 

Изразцы с одноступенчатой рамкой встречены 

на памятниках археологии: 

– Замковая гора Кричева (Рис.1:9-10). Изделия 

датированы исследователями XVI в. [22, с. 73]. 

– посадская территория Мстиславля (МРИАМ 

НВ695). Сохранился фрагмент. Привязки к куль-

турному слою не имеет. Зеленополивной, с одно-

ступенчатой рамкой шириной 0,8 см, высотой 0,2-

0,3 см. Высота рисунка – 0,1-0,2 см. 

Изделия с таким изображением получили ши-

рокое распространение. Изразцы из Заславля, Лид-

ского, Логойского замков относятся ко второй по-

ловине XVI в., Кревского замка – концу XVI – 

началу XVII в. [1, № 19-20; 77, Мал. 222:8; 35, Рис. 

88, 89]. Литовские изразцы с прямоугольной лице-

вой пластиной и двухступенчатой рамкой датиро-

ваны третьей четвертью XVI в., с квадратной лице-

вой пластиной и двухступенчатой рамкой – концом 

XVI – началом XVII в. [46, s. 77]. Изразцы из Ту-

райдского замка (Латвия) с одноступенчатой рам-

кой относятся к первой половине XVII в. [45, l. 85, 

№ 113]. Аналогичное изображение вазы использо-

валось немецкими мастерами во второй половине 

XVI в. [5, с. 50].  
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Рис. 3. 1-2 – фрагменты стенных изразцов XVI в. из Радомли по материалам И.А. Марзалюка (ФАЛ 2007 

г. инд.№854-855). Фотография сделана И.А. Марзалюком; 3 – фрагменты стенных изразцов вт.п. XVI – 

п.п. XVII в. из Кричева по материалам М.А. Ткачева (ФИИ инд.№13,14,32,57); 4 – фрагмент стенного 

изразца вт.п. XVI – п.п. XVII в. из Кричева по материалам А.А. Метельского (КИМ КП 428/23); 5-8 – 

фрагменты стенных изразцов к. XVI – п.п. XVII в. из Могилева по материалам И.А. Марзалюка (ФАЛ 

2015 г. инд.№1,2,17,18); 9-10 – фрагменты стенных изразцов вт.п. XVI – п.п. XVII в. из Кричева по мате-

риалам М.А. Ткачева (КИМ КП 428/5, КП428/12). Фотографии 3-10 сделаны автором. 
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Вариант 2 (PIAaa1:2;2:4(v2)). Букет в вазе 

изображен в восьмиугольной рамке. В качестве до-

полнительных выступали растительные элементы, 

изображения человеческих голов с крыльями (воз-

можно, символ ангела, «путто»). Изразцы имеют 

прямоугольную лицевую пластину с одноступенча-

той рамкой по краю пластины и высотой рельефа 

0,1-0,4 см. Артефакты различаются в зависимости 

от заглубления части лицевой пластины в восьми-

угольной рамке по отношению к основной части 

лицевой пластины изразца. 

1) Пластина в восьмиугольной рамке заглуб-

лялась по отношению к основной части лицевой 

пластины. Встречены на памятниках археологии: 

– Замковая гора Кричева (Рис. 4:5-6). Данные 

изразцы со ссылкой на мстиславский аналог дати-

рованы второй половиной XVII – началом XVIII в. 

[22, с. 73, Мал. 68:6]. Однако, мстиславские аналоги 

датируются временем не позднее середины – вто-

рой половины XVII в., в некоторых случаях второй 

– третьей четвертью XVII в. [9, с. 103]. Глубина ре-

льефа по отношению к кричевским экземплярам не-

существенна, что не позволяет полностью их срав-

нивать. Разность высот на лицевой пластине кри-

чевских изразцов приводило к трещинам на 

тыльной стороне (Рис. 4:6), что, возможно, стало 

одной из причин прекращения использования 

углублений в лицевой пластине (Рис. 4:1-4). Зна-

чит, технология их изготовления более ранняя; 

– посадская территория Мстиславля (Рис. 4:7). 

По расположению в культурном слое изделия дати-

рованы серединой – второй половиной XVII в. [32, 

Таблица 55]. 

2) Пластина в восьмиугольной рамке остава-

лась на одном уровне по отношению к основной ча-

сти лицевой пластины. Встречены на памятниках 

археологии: 

– посадская территория Мстиславля (Рис. 5:1-

8). Реконструкция ряда сюжетов таких изразцов 

осуществлена О.А. Трусовым [34, с. 336]. Датиру-

ются изделия серединой – второй половиной XVII 

в. [31, с. 103]; 

– Замковая гора Кричева (Рис. 4:1-4). Изразцы 

найдены в культурном слое с материалами XVI – 

XVII в. [30, с. 26]; Аналогичны мстиславским из-

разцам подваринта 2 [32, Таблица 55]; 

– Шкловский замок (ШРИКМ КП2358). Из-

разцы представлены единичными экземплярами. 

Относятся к материалам XVII в. 

Как видим, хронологические рамки изделий 

очень разбросаны. С учетом того факта, что из-

разцы, идентичные мтиславским, найдены и в куль-

турном слое Смоленска первой половины XVII в. 

(Рис. 6:1-2), нижняя хронологическая граница мо-

жет быть очерчена не позднее этого времени. Верх-

няя граница использования такого сюжета не 

должна выходить за пределы середины XVII в. 

Объяснить такое решение можно распростране-

нием с середины – второй половины XVII в. в печ-

ных наборах других вариантов «букета в вазе», 

имеющих большую стилизацию вазы. 
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Рис. 4. 1-4 – фрагменты стенных изразцов п.п. XVII в. из Кричева по материалам М.А. Ткачева (ФИИ 

1973 г. инд№7а-10а); 5-6 – реконструкция стенного изразца п.п. XVII в. из Кричева по материалам М.А. 

Ткачева (МДК КП 3177); 7 – фрагмент стенного изразца XVII в. из Мстиславля по материалам О.А. Тру-

сова (МРИАМ НВ 444). Фотографии 1-7 сделаны автором. 
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Рис. 5. 1 – фрагмент стенного изразца п.п. XVII в. из Мстиславля по материалам О.А. Трусова (МРИАМ 

КП 101); 2-8 – фрагменты стенных изразцов п.п. – сер. XVII в. из Мстиславля по материалам О.А. Тру-

сова (МРИАМ КП 95; НВ 477/1-50; НВ 705/1-17; НВ 675/1-5; НВ 685). Фотографии 1-8 сделаны авто-

ром. 
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Рис. 6. Стенные изразцы с изображением букета в вазе из Мстиславля (№1, рисунок автора по матери-

алам О.А. Трусова (МРИАМ КП 101)) и Смоленска (№2 по Г.К. Патрик, М.А. Гусакову) [3]. 

 

Вариант 3 (PIAaa1:2;2:4(v3)). Форма лицевой 

пластины прямоугольная. Ваза имеет небольшие 

размеры. Больше пространства оставлено для рас-

тительных элементов вокруг вазы, зооморфных 

изображений и изображений птиц. Изразцы с изоб-

ражением птиц на ветках могут трактоваться как 

сюжет дерева жизни. Изделия терракотовые или зе-

ленополивные. Имеют одноступенчатую рамку по 

краю пластины. Встречены на памятниках археоло-

гии: 

– Замковая гора Кричева (Рис. 7). Удалось ре-

конструировать орнаментальный мотив лицевой 

пластины (Рис. 7:1-2). Такие стенные изразцы еще 

сочетают в себе элементы кованого металла, что 

нашло отражение в форме изображения букета. По 

своей морфологии и технологии изготовления 

очень близки изразцам с кованым металлом и одно-

ступенчатой рамкой (вариант 1 подвариант 2 и ва-

риант 2 подвариант 2), найденным на этом же па-

мятнике, что позволяет датировать изделия первой 

половиной XVII в.; 

– посадская территория Мстиславля (Рис. 8:1-

8). По слою и сопутствующим материалам изделия 

датируются серединой – второй половиной XVII в. 

[31, с. 103; 33, с. 2-13]; 

– замок в Старом Быхове, «Место» Старого 

Быхова (Рис. 9:1-3). Изразцы датируются XVII в. 

[18, с. 23, Фота 120; 36, с. 60-61]; 

– Шкловский замок (Рис. 9:4). Представлены 

единичными экземплярами. Относятся к материа-

лам XVII в. (ШРИКМ КП 005020). 
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Рис. 7. 1-2 – полный орнаментальный мотив стенных изразцов (реконструкция автора); фрагменты 

стенных изразцов п.п. XVII в. из Кричева по материалам М.А. Ткачева (ФИИ 1973 г.). Фотографии 3-8 

сделаны автором. 
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Рис. 8. 1,6-8 – фрагменты стенных изразцов XVII в. из Мстиславля по материалам О.А. Трусова 

(МРИАМ НВ 457; НВ 445; НВ 470/1; НВ 477/1-50); 2-3 – фрагменты стенных изразцов сер. – вт.п. XVII 

в. из Мстиславля по материалам О.А. Трусова (МРИАМ КП 102; КП 104; КП 38998; КП 1318). Фотогра-

фии 1-8 сделаны автором. 
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Рис. 9. 1-3 – реконструкция автора терракотового и зеленополивного стенных изразцов XVII в. из замка 
в Старом Быхове по материалам И.А. Марзалюка. 4 – фрагмент стенного изразца XVII в. из Шклова по 

материалам О.Н. Левко (ШРИКМ КП 005020). 
 
Вариант 4 (PIAaa1:2;2:4(v4)). Изображение 

букета в вазе вписано в арку. Форма лицевой пла-
стины прямоугольная. Терракотовые и зеленопо-
ливные. Имеют рельефный рисунок высотой 0,1-0,3 
см, одноступенчатую рамку по краю пластины. По 
форме букета в вазе и арки, наличию дополнитель-
ных элементов выделяются следующие подвари-
анты: 

Подвариант 1. Центральное место изображе-
ния занимает ваза с букетом из пяти цветов, вписан-
ная в арку. В верхних углах таких изразцов могли 
изображать растительные элементы или ангелов. 
Встречены на памятниках археологии: 

– замок Старого Быхова (Рис. 10:1). Датиру-
ются изделия XVII в. [18, с. 23; 16, с. 61];  

– Нагорский, Шкловский, Покровский, Задне-
провский посады Могилева (Рис. 10:2-7). Некото-
рые экземпляры не имеют привязки к культурному 
слою, являются подъемным материалом. В целом 
такие изделия датируются исследователями XVII в. 
или серединой – второй половиной XVII в. [25, с. 
37-38; 12, с. 13, Фота 30:1-2, Фота 31:1, Фота 32:3, 
Фота 34]; 

– посадская территория Мстиславля. Датиру-
ются второй – третьей четвертью XVII в. [31, с. 103; 
32, Таблица 53, 54; 34, Таблица 2:9, 11, 13]; 

– Замковая гора Кричева (Рис. 10:8). 
Подвариант 2. В вазе центральное положение 

занимает один цветок или букет из мелких цветков 

и растительных элементов. В качестве дополни-
тельного элемента использовалось изображение 
птиц(ы). Букет в вазе вписан в арку, состоящую из 
трех сегментов. Углы над аркой заполнены расти-
тельными элементами. Встречены на памятниках 
археологии: 

– замок в старом Быхове (Рис. 11:1). Изразцы 
датируются сер. – вт.п. XVII в. [18, с. 23, Фота 128; 
16, с. 62]. 

– Покровский посад Могилева (Рис. 11:2). Не 
привязан к культурному слою, подъемный мате-
риал.  

– Замковая гора Кричева (Рис. 11:3). Изразцы 
найдены среди материалов XVII в. [22, с. 75, Мал. 
68:3]. 

Изразцы с изображением букета в вазе, впи-
санного в арку, как часть панно или отдельными из-
разцами использовались при облицовке немецких 
печей XVI в., варшавских печей с конца XVI в., пе-
чей замка Фромборк – первой половины XVII в., пе-
чей Мальборка и Гданьска в XVII в., печей Витеб-
ска – конца XVI в. – первой половины XVII в. [5, с. 
39, 46; 7, с. 16; 34, с. 336; 39, №189, 191, 192; 38, 
Ryc. 24-26; 41, Ryc. 10; 44, Ryc. 6; 47, Ryc. 33]. Для 
клайпедских изразцов с таким мотивом исследова-
тели предложили широкие рамки бытования – ко-
нец XVI – XVIII в. [40, Pav.4]. 
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Рис. 10. 1 – фрагмент стенного изразца XVII в. из Быхова по материалам И.А. Марзалюка (ФАЛ 2013 г. 

инд.№682); 2 – стенной изразец сер. – вт. п. XVII в. из Могилева по материалам О.А. Трусова (МОКМ КП 

23099); 3 – фрагмент стенного изразца из Могилева 70-е гг. XVII в. по материалам И.А. Марзалюка 

(МИМ инд.№298); 4-8 – фрагменты стенных изразцов сер. – вт. п. XVII в. из Могилева по материалам 

И.А. Марзалюка (ФАЛ 2013 г. инд.№71,73; 2014 г. инд.№2, 209; 2015 г. инд.№435); 9 – фрагмент стен-

ного изразца сер. – вт. п. XVII в. из Кричева по материалам М.А. Ткачева (ФИИ 1973 г.). Фотографии 1-

9 сделаны автором. 
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Рис. 11. 1 – фрагмент стенного изразца сер. – вт.п. XVII в. из Быхова по материалам И.А. Марзалюка 

(ФАЛ 2013 г. инд.№ 17); 2 – фрагмент стенного изразца сер. – в т.п. XVII в. из Могилева по материалам 

И.А. Марзалюка (ФАЛ 2015 г.); 3 – фрагмент стенного углового изразца XVII в. из Кричева по материа-

лам А.А. Метельского (МДК КП 3175). Фотографии 1-3 сделаны автором. 

 

Вариант 5 (PIAaa1:2;2:4(v5)). Букет в стили-

зованной вазе вписан в крестообразную рамку. По 

углам пластины в качестве дополнительных деко-

ративных элементов использованы растительные 

элементы. Лицевая пластина прямоугольная с од-

ноступенчатой рамкой по краю. Высота рельефа – 

0,1-0,3 см. Встречены на памятниках археологии: 

– Замковая гора Кричева (Рис. 12:1-2,4). Мате-

риалы исследователями датированы концом XVI – 

первой половиной XVII в. [22, с. 74, Мал. 68:4]; 

– Нагорский, Шкловский, Покровский посады 

Могилева (Рис. 12:5-8). Датируются серединой – 

второй половиной XVII в. [8, Фота 13:2; 21, с. 10, 

Рис. 11:2]; 

– посадская территория Мстиславля (Рис. 12:9-

11) [29, Таблица №75:2]; 

– «Место» Старого Быхова. Фрагменты израз-

цов были найдены среди материалов XVII в. [2, 

Фота 7:2; 27, с. 3]. 

Литовские материалы с изображением букета 

в вазе, вписанного в крестообразную рамку, также 

датируются XVII в. [40, Pav. 5]. Изразцы из замка в 

Мальборке отнесены к материалам первой поло-

вины XVII в. [44, il. 200]. 
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Рис. 12. 1-3 – фрагменты стенных изразцов XVII в. из Кричева по материалам М.А. Ткачева (ФИИ 1976 

г. инд.№ 80-82); 4 – фрагмент стенного изразца XVII в. из Кричева по материалам А.А. Метельского 

(КИМ КП428/23); 5-8 – фрагменты стенных изразцов сер. – вт.п. XVII в. из Могилева по материалам 

И.А. Марзалюка (ФАЛ 2014 г. инд.№214; МИМ 2009 г.; МИМ КП 528); 9-11 – фрагменты стенных израз-

цов сер. – вт.п. XVII в. из Мстиславля по материалам О.А. Трусова (МРИАМ КП 81; КП 85; НВ 702/1-11) 

Фотография 8 сделана И.А. Марзалюком. Фотографии 1-7, 9-11 сделаны автором. 
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Вариант 6 (PIAaa1:2;2:4(v6)). Среди материа-
лов середины XVII в. Нагорного посада Могилева 
встречены зеленополивные стенные изразцы с 
изображением «букета в вазе», вписанного в оваль-
ную рамку. В нижних углах пластины изображены 
двуглавые орлы [20, с. 10].  

Вариант 7 (PIAaa1:2;2:4(v7)). Букет в вазе 
вписан в округлую рамку с дополнительными рас-
тительными элементами по углам. Изразец найден 
на посадской территории Мстиславля (Рис.13:1). 
Материалы характерны для середины – второй по-
ловины XVII в. [29, Таблица №66, №70; 31, с. 103; 
32, Таблица 68:1-3; 34]. 

Вариант 8 (PIAaa1:2;2:4(v8)). Представлен 
единичными находками изразцов. Букет в вазе рас-
полагается в центре композиции. С двух сторон от 
него изображены колонны с птицами (Рис.13:2) [31, 
с. 103; 32, Таблица №56:1; 34, Таблица №2:14]. 

Вариант 9 (PIAaa1:2;2:4(v9)). На изразцах 
этого варианта «букет в вазе» входит в состав сю-
жетной композиции с зооморфными и раститель-
ными элементами (Рис.13:3-4) [28, с. 29; 29, Лист 
34]. 

 
Рис. 13. 1 – фрагмент стенного изразца сер. – вт. пол. XVII в. из Мстиславля по материалам О.А. Тру-
сова (МРИАМ НВ 610/1-17); 2-4 – фрагменты стенных изразцов XVII в. из Мстиславля по материалам 

О.А. Трусова (МРИАМ КП 532; НВ -4731/1-2). Фотографии 1-4 сделаны автором. 
 
Вариант 10 (PIAaa1:2;2:4(v11)). К изображе-

ниям букета со стилизованной вазой относятся 
изображения валошек, вписанных в рамку сложной 
формы. Изделия не имеют рамки по краю пла-
стины, относятся к изразцам с ковровым располо-
жением орнамента. Высота рельефа – 0,2-0,3 см, 
крупный. При нечетком рисунке высота рельефа 
составляет 0,1-0,2 см. Орнаментальные мотивы 
имеют различия в расположении сюжета. Изобра-
жение, вписанное в рамку, занимает центральное 
место на пластине, ¼ части изображения располо-
жены по углам (Рис. 14: 1-4,7), или лицевая пла-
стина разбивалась на четыре части, каждую из ко-
торых заполняла ½ часть целого изображения (Рис. 
14: 5-6). Подварианты в данном случае не выделя-
ются, поскольку изразцы с такими отличиями в 
изображении входили в состав одного печного 
набора. Встречены на памятниках археологии:  

– Нагорский, Покровский, Шкловский посады 
Могилева (Рис. 14:1-5). Материалы датируются 
второй половиной XVII – началом XVIII в. [10, с. 
13, 31-32; 11, с. 11, 32; 13, Фото 19:2; 14, с. 4, 6; 16, 
с. 17; 19, с. 8; 21, с. 10, Рис. 10:2]; 

– замок в Старом Быхове (Рис. 14:6,9). Исполь-
зовались в облицовке печи конца XVII – начала 
XVIII в. [18, с. 25]; 

– посадская территория Мстиславля (Рис. 
14:7). Изразцы с ковровым орнаментом валошек 

единичны в Мстиславле. Близким к нему является 
изображение с другим видом растения, вписанным 
в такую же форму рамки (Рис. 14:8). Аналогичные 
орнаментальные мотивы использовались при деко-
рировании лицевых пластин изразцов из Витебска, 
Радома первой половины XVII в. [43, Ryc. 24]. 
Мстиславские экземпляры по описанным выше 
аналогам памятников Могилевского Поднепровья 
могут быть датированы второй половиной XVII – 
началом XVIII в.  

В замке в Ратенжке изразцы с близким изобра-
жением и идентичной цветовой гаммой датируются 
второй половиной XVI в., в первой половине XVI в. 
такие изразцы использовались в печных наборах 
Варшавы [42, s. 95 il. 38-40; 47, Ryc. 42-43]. 

К варианту 10 относятся некоторые находки 
изразцов печей типа 2 из Могилева. Найдены такие 
артефакты на территории Покровского посада (Рис. 
15). Изразцы с прямоугольной формой лицевой 
пластины, без рамки по ее краю. Изделия имеют ре-
льефное (0,2-0,3 см) изображение букета с валош-
ками в стилизованной вазе. Размеры лицевой пла-
стины – 19х16 см. В коллекции имеются только зе-
ленополивные экземпляры. Хронологически 
соотносятся с материалами второй половины XVII 
– начала XVIII в. [14, с. 26].  
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Рис. 14. 1-5 – фрагменты стенных изразцов вт. пол. XVII – нач. XVIII в. из Могилева по материалам И.А. 

Марзалюка (МИМ КП 138, КП 117, КП 1055; ФАЛ 2015 г. инд.№19-20); 6,9 – фрагменты стенных израз-

цов вт. пол. XVII – нач. XVIII в. из Быхова по материалам И.А. Марзалюка (ФАЛ инд.№1352, инд.№385); 

7-8 – фрагменты стенных изразцов вт. пол. XVII – нач. XVIII в. из Мстиславля по материалам О.А. Тру-

сова (МРИАМ НВ 477/1-50, НВ 704/1-6). Фотографии 1-9 сделаны автором. 
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Анализ изразцового материала с территории 

Могилевского Поднепровья позволил выделить 10 

вариантов стенных изразцов с изображением «бу-

кета в вазе». Изразцы с данными изображениями 

охватывают хронологические рамки XVI – начала 

XVIII в. Варианты изразцов 1-9 относятся к типу I. 

Вариант 10 представлен изразцами типа I и типа II. 

Наибольшее распространение получили варианты 

1-5, 10. Они имеют идентичное изображение в раз-

ных населенных пунктах или небольшие отличия. 

Варианты 6-9 представлены единичными израз-

цами и найдены только на территории одного насе-

ленного пункта (вариант 6 – Могилев, варианты 7-

9 – Мстиславль). 
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Анотація 

У статті показано особливості формування туристичного потенціалу України як чинника консолідації 

суспільства у аспекті державно-управлінської діяльності. Розкрито термінологію і зміст понять «туристи-

чний потенціал» та «консолідаційний туризм». Визначено рівні сформованості туристичного потенціалу 

України як чинника консолідації. Запропоновано модель формування туристичного потенціалу України 

як чинника консолідації суспільства. 

Abstract 

The article shows the peculiarities of the formation of the tourist potential of Ukraine as a factor in the 

consolidation of society in terms of public administration. The terminology and content of the concepts «tourist 

potential» and «consolidation tourism» are revealed. The levels of formation of the tourist potential of Ukraine as 

a factor of consolidation are determined. The model of formation of tourist potential of Ukraine as a factor of 

consolidation of a society is offered. 
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Постановка проблеми. Формування туристи-

чного потенціалу України, який є одним з перспек-

тивних чинників консолідації українського суспіль-

ства, згідно зі стратегічними напрямами України 

щодо сприяння розвиткові внутрішнього туризму 

та у зв’язку із сучасною найбільш актуальною про-

блемою, яка призупинила розвиток туристичної га-

лузі, –коронавірусною інфекцією COVID-19, – є од-

ним із ключових питань державного управління за-

безпечення сприятливих умов для національного 

розвитку на державному, регіональному та місце-

вому рівнях. Цільовими орієнтирами є покращення 

розвитку територій України, де знаходяться атрак-

тивні туристичні ресурси, та підвищення рівня ус-

відомлення громадянами унікальності та важливо-

сті туристичного потенціалу для консолідації сус-

пільства нашої держави. 

Зазначене може бути витоками нової паради-

гми, яка могла б базуватись на запозиченні передо-

вих підходів державного управління, що передба-

чає, насамперед, орієнтацію на клієнта-громадя-

нина у плані забезпечення туристичними 

послугами в своїй країні, які в сучасних умовах по-

ширення вірусної інфекції в світі надало б реальні 

можливості для подальшого формування туристич-

ного потенціалу України та його ефективної реалі-

зації тощо. Це зумовлює розвиток державного уп-

равління як професійної управлінської діяльності в 

туристичній галузі. Водночас, такий підхід сприя-

тиме зусиллям щодо пошуку важелів підсилення та 

популяризації туристичних напрямів на території 

країни.  

Вищезазначене актуалізувало необхідність фо-

рмування туристичного потенціалу України як чин-

ника консолідації суспільства в його державно-

управлінському аспекті. Наша держава володіє по-

тужним туристичним потенціалом, який реалізує не 

повною мірою. Для покращення формування та ре-

алізації наявного та «нерозкритого» туристичного 

потенціалу потрібне ефективне державне управ-

ління туристичною галуззю, особливо в сучасних 

умовах поширення інфекційної хвороби COVID-

2019 та широкого використання засобів діджиталі-

зації туристичної діяльності. Можливості та пере-

ваги реалізації туристичного потенціалу нашої дер-

жави для досягнення однієї з національних цілей 

щодо покращення внутрішньосуспільної комуніка-

ції та внутрішньосуспільних інформаційних обмі-

нів повинні відповідати сучасному етапу розвитку 

держави, здатними забезпечити принципово новий 

поступальний підхід до взаємодії між громадянами, 

створення політичної нації, сприяти удоскона-

ленню функціонування органів державної влади в 

туристичній галузі та подальшому суспільному ро-

звитку. 

Саме тому актуальність дослідження зумов-

лена наявністю проблеми, яка характеризується 

протиріччям, з одного боку, між нагальною потре-

бою підтримки туристичної галузі України в умо-

вах коронавірусної інфекції СOVID-2019, сприяння 
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органів державного управління процесу форму-

вання туристичного потенціалу як чинника консо-

лідації суспільства, надання переваги розвиткові 

внутрішнього туризму як основи зростання прибу-

тків від туристичної галузі України, покращення її 

туристичного іміджу в світі, а з другого боку – не-

достатністю розробки концептуальних положень 

для формування туристичного потенціалу України 

як чинника консолідації суспільства в аспекті дер-

жавно-управлінської діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання забезпечення формування туристичного по-

тенціалу та ефективності його реалізації як для ту-

ристичних цілей, так і для внутрішньо-організацій-

них можливостей туристичного потенціалу 

держави є вагомим чинником для консолідації 

українського суспільства. У вітчизняних фахових 

виданнях окремі питання щодо формування потуж-

ності туристичної галузі України знайшли відобра-

ження також у роботах В. Гетьмана, А. Голода, І. 

Голубець, О. Гуслякової та ін. Практики форму-

вання потенціалу в державному управлінні, у тому 

числі туристичного потенціалу, знаходяться в полі 

уваги провідних вітчизняних вчених і досліджені, 

зокрема, у працях Ю. Алєксєєвої, М. Біль, М. Бору-

щака, Л. Бухаріної, І. Валентюка, О. Василіва, М. 

Гамана та ін. Державне регулювання регіонального 

рекреаційно-туристичного комплексу досліджено 

В. Дмитренко та ін.  

Синергетичному потенціалу державного уп-

равління присвятили свої праці І. Письменний та І. 

Черленяк. Вагомий внесок у дослідження проблем 

функціонування, організації та розвитку теорії дер-

жавного управління України зробили такі вчені, як 

О. Антонова, О. Бобровська, Є. Бородін, Н. Гонча-

рук, Т. Крушельницька, Н. Липовська, Л. Прокопе-

нко, С. Серьогін, Ю. Сурмін, С. Хаджирадєва, Ю. 

Шаров, І. Шпекторенко та ін. Еволюцію розвитку 

різних напрямів державного управління дослідили 

Т. Крушельницька, Ю. Матвеєва, О. Савостенко та 

ін. 

Значну увагу висвітленню питань покращення 

туристичної галузі України приділено у роботах 

провідних фахівців з державного управління А. Го-

рецького, С. Микуланинець, Д. Левцова, Ю. Масюк 

та ін. Сучасний глобальний напрям у світі діджита-

лізації у туристичній сфері досліджено Р. Кожухів-

ською, В. Непочатенко, Т. Марусей та ін. Форму-

ванню та консолідації української нації присвячено 

роботи І. Іванова та ін. Така консолідація, що вста-

новлюється за допомогою туристичного потенці-

алу, може стати основою для загальносуспільної 

консолідації. Теоретичні розвідки з питань етнона-

ціональних державотворчих процесів в Україні та 

етнонаціональної політики, результатом якої має 

стати консолідація, висвітлено в дослідженнях Ю. 

Куца та ін.; державне управління формуванням цін-

нісних орієнтацій сучасного українського суспільс-

тва досліджено Н. Сорокіною; формування держав-

ної ідеології людини в умовах трансформації суспі-

льства проаналізовано В. Лолою. Питання 

культурно-цивілізаційної ідентифікації досліджено 

Б. Глотовим та ін. Вагомим внеском у розвиток на-

укових уявлень про туристичний потенціал дер-

жави стали праці Е. Андреєва, А. Беавера, Я. Мітрі-

кової, М. Портера, Д. Ушакова та ін. Незважаючи 

на широкий спектр наукових досліджень щодо дер-

жавного управління у процесі формування туристи-

чного потенціалу України з питання концептуаль-

них положень формування туристичного потенці-

алу України як чинника консолідації суспільства 

залишились недостатньо дослідженими. 

Мета статті. Мета статті – розробити концеп-

туальні положення для формування туристичного 

потенціалу України як чинника консолідації суспі-

льства в аспекті державно-управлінської діяльно-

сті. 

Виклад основного матеріалу. Туристична га-

лузь є сектором економіки України, яка найбільше 

потребує підтримки з боку державного управління 

на сучасному етапі в умовах існування коронавіру-

сної інфекції COVID-2019. Державне регулювання 

туристичної сфери України відіграє важливу роль 

не тільки у плані економічного розвитку держави, а 

й для безпеки внутрішніх та іноземних туристів і 

екскурсантів, а також працівників туристичної га-

лузі, які надають їм послуги перевезення, розмі-

щення, харчування та інші додаткові екскурсійно-

туристичні послуги.  

Окрім того, державне управління туристичною 

сферою є необхідним для розвитку країни, адже ту-

ризм як самостійна галузь економіки потребує вла-

дного впливу та контролю з боку органів державної 

влади на національному, регіональному та місце-

вому рівнях, а також постійних досліджень з огляду 

на сучасні події на світовому та національному ри-

нках туристичних послуг. Дослідниця М. Біль ви-

значає закономірності, які впливають на необхід-

ність державного управління туристичною галуззю 

такі, як динамічний розвиток туристичної галузі в 

світі та Україні, посилення ролі місцевих органів 

державної влади в державному управлінні, висока 

ймовірність не лише позитивного впливу туристи-

чної галузі на соціально-економічний розвиток ре-

гіону (поліфункціональне спрямування), але й ви-

никнення загроз (ризиків) від неконтрольованих ту-

ристичних потоків, чутливість туристичної галузі 

до факторів зовнішнього макро- та мезооточення 

[4, с. 7]. 

В. Герасименко та О. Михайлюк констатують, 

що «туризм є одним з держaвних пріоритетів роз-

витку економіки й культури України та створює 

умови для туристичної діяльності (ст. 6 Закону Ук-

раїни «Про туризм» [2]). Тим самим законодавчо 

визначено зміст діяльності держави щодо регулю-

вання туризму. Туризм охоплює значну кількість 

людських, природних і фінансових ресурсів, а тому 

не може залишатися без спеціальних правових, ор-

ганізаційних, економічних вaжелів впливу, в тому 

числі й з метою обмеження негативних проявів кон-

куренції, а також забезпечення основ соціального 

захисту населення» [6, с. 23].  

С. В. Майстро та С. М. Домбровської зазнача-

ють, що як показує практика багатьох закордонних 
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держав, максимальне використання наявного поте-

нціалу країни і розвиток на його базі рекреаційно-

туристичної індустрії є одним із найважливіших за-

собів підвищення економічного добробуту, інтегра-

ції у світову економіку [9, с. 10]. У ст. 45 Конститу-

ції України [1] встановлено, що кожна людина, яка 

працює, має право на відпочинок. 

Ми погоджуємось з А. Парфіненко, що дер-

жава є основним, але не єдиним суб’єктом реаліза-

ції туристичної політики. Остання здійснюється та-

кож органами місцевого самоврядування, громад-

ськими і професійними організаціями, 

підприємницькими структурами. Втім, саме дер-

жава відіграє ключову роль у визначенні основних 

пріоритетів та створенні рамкових умов розвитку 

туристичної сфери країни [12, с. 10]. 

Окремою складовою державного управління 

туристичною галуззю є туристичний потенціал, 

тому його формування та розвиток в Україні є од-

ним з пріоритетних завдань. Розглядаючи сутність 

терміну «туристичний потенціал», потрібно зазна-

чити, що єдиної, загальновизнаної дефініції по-

няття на сучасному етапі не існує. У «Новому тлу-

мачному словнику української мови» слово «поте-

нціал» (лат. potentia – сила, міць) означає 

сукупність наявних засобів, можливостей в якій-не-

будь галузі; джерела, запаси, що можуть бути вико-

ристані для вирішення певного завдання, досяг-

нення якоїсь мети; можливості суспільства, дер-

жави в певній сфері; або «приховані здібності, сили 

для якої-небудь діяльності, що можуть виявлятися 

за певних умов» [11, с. 484]. Досліджуючи викори-

стання категорії «потенціал» у системі знань держа-

вного та регіонального менеджменту, Р. В. Манн та 

О. В. Фінагіна підкреслюють «концептуальний, 

стратегічний, багато в чому новітній характер цієї 

категорії щодо управлінської діяльності» [10, с. 

258]. 

На нашу думку, туристичний потенціал – це 

сукупність туристичних ресурсів і туристичних мо-

жливостей певної території, які органи державного 

управління використовують та можуть в перспек-

тиві використати для консолідації суспільства на 

державному, регіональному та місцевому рівнях. За 

допомогою туристичного потенціалу формується 

сукупність конкурентних переваг тієї чи іншої те-

риторії (країни, регіону чи окремого населеного пу-

нкту), яка завдяки ефективним та чітким рішенням 

і механізмам державного управління має здатність 

обслуговувати цільові туристичні ринки, відповіда-

ючи попиту на туристичні послуги та туристичній 

пропозиції як основним важелям вказаних ринків. 

Однією з основ туристичного потенціалу є ту-

ристичних потреб шляхом цільового використання 

природних, історико-культурних та інфраструктур-

них (соціально-економічних) туристичних ресурсів 

з метою розвитку туристичної діяльності на визна-

ченій території [13, р. 180]. 

Державно-управлінський аспект концептуаль-

них положень щодо формування туристичного по-

тенціалу України як чинника суспільної консоліда-

ції можна спостерігати в тому, що саме співпраця 

основних суб’єктів у державному управлінні тури-

стичною галуззю може бути сучасною парадигмою 

розвитку українського суспільства у напрямі дося-

гнення консолідації (єдності). Зазначимо, що кон-

солідація суб’єктів у державному управлінні тури-

стичною галуззю може відбуватись за допомогою 

налагодження результативного співробітництва 

між органами державної влади на національному, 

регіональному та місцевому рівнях, з одного боку, 

а з іншого – ліцензованих туроператорів в Україні 

та найбільших турагенцій держави як посередників 

між туоператорами та туристами. 

Потрібно констатувати, що формування та ро-

звиток туристичного потенціалу є не тільки страте-

гічною метою власне туристичної галузі України, 

він також є важливою компонентою місії системи 

державного управління туристичною галуззю Ук-

раїни та складовою майбутнього розвитку нашої 

держави, яка відрізняється високим рівнем турис-

тичної привабливості (атрактивності) з-поміж ін-

ших держав світу завдяки великій кількості уніка-

льних природних та історико-культурних туристи-

чних ресурсів [7, с. 10]. Звідси випливає, що 

туристичний потенціал України є унікальним, тому 

на сучасному етапі особливо потрібне ефективне 

державне управління процесом формування та роз-

витку туристичного потенціалу в нашій державі. У 

свою чергу, державне управління повинно ство-

рити належні умови роботи для органів влади різ-

них рівнів управління процесом формування та ро-

звитку туристичного потенціалу України. 

Стратегічне бачення розвитку туристичного 

потенціалу на території України можна досягти за 

допомогою визначення рівнів сформованості тури-

стичного потенціалу. Ми пропонуємо такі рівні 

сформованості туристичного потенціалу: 

1) вихідний (або початковий) рівень форму-

вання туристичного потенціалу – на низькому рівні 

знаходиться реалізація наявного туристичного по-

тенціалу та не використовується латентний (прихо-

ваний) туристичний потенціал; є достатньо малою 

кількість природних та історико-культурних турис-

тичних ресурсів; кількість видів туризму на певній 

території (1-5) та кількість туристичних фірм (в об-

ласті до 100 турагенцій); негайного вдосконалення 

потребують інфраструктурні (соціально-економі-

чні) туристичні ресурси; недостатньо надаються 

якісні туристичні послуги та недостатньою є кіль-

кість кваліфікованих працівників у органах держа-

вного управління туристичною сферою; 

2) базовий рівень формування та розвитку ту-

ристичного потенціалу – не в повній мірі викорис-

товується наявний туристичний потенціал; з’явля-

ються пошуки шляхів реалізації латентного турис-

тичного потенціалу; невелика кількість природних 

та історико-культурних туристичних ресурсів; до-

статня кількість видів туризму на певній території 

(5-10) та кількість туристичних фірм (100-500 в об-

ласті); часткового вдосконалення потребують ін-

фраструктурні (соціально-економічні) туристичні 

ресурси; недостатньо надаються якісні туристичні 

послуги; низькою є кількість туристів та екскурса-

нтів; мала кількість кваліфікованих працівників у 
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органах державного управління туристичною сфе-

рою; 

3) рівень керованих процесів – на високому 

рівні за допомогою ефективного державного управ-

ління використовується наявний туристичний поте-

нціал і на достатньому рівні відбувається процес 

розкриття латентного туристичного потенціалу; є 

значною кількість природних та історико-культур-

них туристичних ресурсів; велика кількість видів 

туризму на певній території (10-15) та кількість ту-

ристичних фірм (500-1000 в області); вдосконалю-

ються інфраструктурні (соціально-економічні) ту-

ристичні ресурси (будівництво доріг, створення зу-

пинок тощо); якісні туристичні послуги надаються 

керовано та контрольовано; достатня кількість ква-

ліфікованих працівників у органах державного уп-

равління туристичною сферою; 

4) рівень удосконалення й розвитку існую-

чого туристичного потенціалу – продуктивний роз-

виток існуючого туристичного потенціалу; процес 

розкриття латентного туристичного потенціалу від-

бувається на високому рівні керовано та контрольо-

вано; велика кількість природних та історико-куль-

турних туристичних ресурсів; велика кількість ви-

дів туризму (більше 15) та кількість туристичних 

фірм (понад 1000 в області); постійне вдоскона-

лення інфраструктурних (соціально-економічних) 

туристичних ресурсів (покращення стану існуючих 

доріг, створення зупинок тощо); надання якісних 

туристичних послуг, значна кількість кваліфікова-

них працівників у органах державного управління 

туристичною сферою. 

Ми пропонуємо ввести до наукового обігу тер-

мін «консолідаційний туризм», сутність якого по-

лягає в тому, що це вид туризму, при якому ідея (за-

дум) подорожей та екскурсій полягає у пізнанні ат-

рактивних природних та історико-культурних 

туристичних ресурсів території держави, націона-

льної культури, національної ідентичності та наці-

ональної свідомості громадян різних областей та 

районів України з метою формування та зміцнення 

консолідаційних (об’єднуючих) засад приналежно-

сті до єдиного суспільства та без зайняття комер-

ційною діяльністю. 

У зв’язку з намаганням обгрунтувати концеп-

туальні положення вирішення проблем у туристич-

ній галузі, було здійснено аналіз проблемних аспе-

ктів у напрямку знаходження оптимальних та перс-

пективних рішень щодо формування та розвитку 

туристичного потенціалу України. Зокрема, конце-

птуальні положення трансформаційних змін перед-

бачають реалізацію моделі, яку було нами названо 

«Консолідаційний туризм України», і яка може 

стати елементом процесу формування й розвитку 

туристичного потенціалу України як чинника кон-

солідації українського суспільства.  

Етап 1. Створення загальносуспільного став-

лення щодо важливості формування та розвитку ту-

ристичного потенціалу України для консолідації 

українського суспільства та покращень у туристич-

ній галузі України за допомогою розвитку внутріш-

нього туризму між областями України. Під час 

цього періоду передусім потрібно розробити Дер-

жавну цільову програму розвитку туризму і курор-

тів, якої досі немає, хоча існує загальнодержавна 

Стратегія розвитку туризму та курортів до 2026 р. 

[2]. У майбутній Державній програмі туризму та ку-

рортів України потрібно прописати зв’язки туризму 

та консолідації, а саме покращення туристичної га-

лузі та консолідаційних тенденцій шляхом форму-

вання, розвитку та реалізації туристичного потенці-

алу як чинника консолідації українського суспільс-

тва. 

Ми погоджуємось з думкою А. Гаврилюк, що 

попри відсутність загальнодержавної цільової про-

грами розвитку туризму, нині стратегічний акцент 

зроблено на можливості регіонального забезпе-

чення фінансовим, матеріальним, кадровим, інвес-

тиційним, інноваційним, маркетинговим потенціа-

лом території. Такі можливості туристичні регіони 

отримали завдяки децентралізації та багатовектор-

ному публічно-приватному партнерству [5, с. 39]. 

Цей крок передбачає, що експерти в туристичній 

сфері проведуть дослідження динаміки зниження 

сучасних туристичних потоків та зниження прибу-

тків від туристичної галузі внаслідок пандемії 

COVID-19, визначать передумови інших важливих 

проблем у туристичній галузі, проаналізують кра-

щий досвід зарубіжних країн у туристичній галузі 

щодо формування та розвитку туристичного потен-

ціалу. Наступний вектором дій, коли буде прийнято 

та затверджено загальнодержавну цільову Про-

граму розвитку туризму та курортів України, потрі-

бно її погодження з усіма заінтересованими сторо-

нами (стейкхолдерами). Необхідно сформовати 

групу учасників, які підпишуть договори про спон-

сорську та політичну підтримку програми, де буде 

прописано їхні завдання, повноваження та відпові-

дальність, цільові показники програми тощо.  

Потім слід провести спільні навчання-семі-

нари щодо формування та розвитку туристичного 

потенціалу в районах України (можна у формі он-

лайн-курсів), зустрічі, тренінги для донесення до 

максимальної кількості представників заінтересо-

ваних сторін інформації щодо необхідності змін у 

туристичній галузі України для покращення внут-

рішнього туризму, а не виїзного, адже прибутки від 

внутрішнього туризму залишатимуться всередині 

країни, а кошти для виїзного туризму отримувати-

муть зарубіжні держави, у які мандрують грома-

дяни України. Ситуація з поширенням вірусу 

COVID-2019 стала передумовою для багатьох гро-

мадян нашої держави обирати подорожі рідною 

державою та відкривати для себе не менш цікаві ту-

ристичні дестинації в областях України, а частіше 

навіть більш унікальні як за природним туристич-

ним напрямком, так і за історико-культурним. Ко-

манда програми може працювати в окремих групах 

задля вивчення різних аналітичних матеріалів, 

краще навіть сформувати декілька команд або груп 

для детального вивчення ситуації щодо туристич-

ного потенціалу Південної, Північної, Центральної, 

Східної та Західної України. Крім роботи команди 

управління програмою, можна залучити фахівців з 
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групової поведінки для роботи з емоційним компо-

нентом заінтересованих сторін. Також можна ство-

рити карту вимог заінтересованих сторін для управ-

ління інтересами всіх залучених до процесу 

стейкхолдерів. 

Етап 2. Формування команди розвитку турис-

тичного потенціалу як чинника консолідації укра-

їнського суспільства в областях та районах Укра-

їни. Після проведення заходів етапу 1 буде залу-

чено в процес формування та розвитку 

туристичного потенціалу України прихильни-

ків/добровольців, які намагаються змінити ситуа-

цію на краще. Окрім того, важливо провести інди-

відуальні зустрічі з лідерами туристичної галузі 

(найбільшими туроператорами та турагентами) з 

метою формування підтримки з їхнього боку. Для 

налагодження комунікаційних зв’язків з туристами 

та еккурсантами можна використати дані ліцензій-

ного реєстру суб'єктів туроператорської діяльності 

України по всіх областях, який постійно оновлю-

ється. 

Етап 3. Створення перспектив туристичного 

потенціалу як чинника консолідації українського 

суспільства. Для цього періоду можна скористатись 

метафорою: «Ми формуємо та вдосконалюємо ту-

ристичний потенціал для консолідації та зміцнення 

України». Раціональне бачення майбутнього може 

бути представлено, як досягнення консолідації Ук-

раїни та розвитку її туристичної галузі завдяки сис-

темній реалізації туристичного потенціалу кожної 

області нашої держави. Органи державної влади 

України в туристичній галузі повинні намагатись 

змінити акценти українських громадян у зв’язку з 

пандемією COVID-2019 із виїзного туризму на роз-

виток внутрішнього туризму і за допомогою внут-

рішнього туризму налагодити туристичне кооперу-

вання та співпрацю між областями для поширення 

консолідаційних тенденцій в українському суспіль-

стві. 

У структурному плані реалізації запропонова-

них трансформаційних змін повинно бути передба-

чено розроблення відповідної проекту Концепції 

формування та розвитку туристичного потенціалу 

України як чинника консолідації суспільства. Та-

кож на цьому етапі варто розробити Стратегію мі-

жрегіональної туристичної комунікації України для 

донесення бачення до громадян України й інших 

ключових заінтересованих сторін майбутнього ту-

ристичної галузі та важливості реалізації туристич-

ного потенціалу кожної області та району України 

як чинника консолідації українського суспільства.  

Етап 4. Актуалізація національних ціннісних 

орієнтирів для формування та розвитку туристич-

ного потенціалу України як чинника консолідації 

українського суспільства під час туристичних мар-

шрутів різними областями та районами нашої дер-

жави. Туристи та екскурсанти, подорожуючи по рі-

зних областях України, матимуть можливість отри-

мати уявлення про особливості національної 

культури, ідентичності та свідомості громадян ін-

ших областей.  

На цьому етапі органам державної влади Укра-

їни в туристичній галузі, а саме Державному аген-

ству розвитку туризму (ДАРТ), з метою підтримки 

внутрішнього туризму та туристичної галузі в умо-

вах пандемії COVID-2019 і з метою консолідації 

українського суспільства за допомогою форму-

вання та розвитку туристичного потенціалу і тури-

стичних подорожей по областям України, запропо-

новано провести Всеукраїнський конкурс туристи-

чних консолідаційних проектів під назвою 

«Консолідаційний маршрут …(назва області)» се-

ред ліцензованих туроператорів України [8], оскі-

льки виробничою функцією туоператорів є ство-

рення туристичного продукту, та всіх інших, хто 

матиме намір взяти участь розробити консоліда-

ційні маршрути за визначеними умовами (конкур-

сні туристичні маршрути повинні бути сформовані 

за єдиними вимогами щодо хронометражу туристи-

чного маршруту, кількості туристів або екскурсан-

тів, цінової політики, вимог до туристичних 

об’єктів щодо тематики консолідації України, наці-

ональної культури, національної ідентичності та 

національної свідомості; вимог безпеки під час ту-

ристичного маршруту, страхування туристів і екс-

курсантів тощо). Розробники найкращих туристич-

них маршрутів «консолідаційної» тематики по об-

ластям України можуть отримати грошові премії чи 

інші преференції від держави у формі певних пільг 

чи «податкових канікул» на визначений період, 

оскільки створення стійкого середовища підтримки 

консолідаційного туристичного потенціалу Укра-

їни – одна з головних умов вдосконалення туристи-

чного потенціалу. 

Етап 5. Управління процесом формування та 

розвитку туристичного потенціалу України. Опера-

ційна система туристичного потенціалу представ-

ляє вхідні туристичні ресурси, сам процес форму-

вання та удосконалення туристичного потенціалу 

України, продукт трансформації – сформований ту-

ристичний потенціал України як чинник консоліда-

ції українського суспільства, і споживачів цього 

продукту: внутрішніх та іноземних туристів і екс-

курсантів. 

Етап 6. Підтримка темпу формування та розви-

тку туристичного потенціалу України за допомо-

гою консолідаційного туризму. Віхи на всіх стадіях 

реалізації змін та успіхи будуть демонструвати про-

грес в змінах для команди змін і для впливових за-

інтересованих сторін, залучених до процесу форму-

вання та розвитку туристичного потенціалу Укра-

їни. 

Висновки. На основі проведеного дослі-

дження можна зробити наступні висновки:  

1. Визначено, що, незважаючи на потужний ту-

ристичний потенціал України, він використову-

ється недостатньо і потребує створення з боку дер-

жавного управління сприятливих умов для процесу 

формування туристичного потенціалу як чинника 

консолідації суспільства. 

2. Розкрито сутність туристичного потенціалу 

як сукупності туристичних ресурсів і туристичних 

можливостей певної території, які органи держав-
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ного управління використовують та можуть в перс-

пективі використати для консолідації суспільства 

на державному, регіональному та місцевому рівнях. 

За допомогою туристичного потенціалу форму-

ється сукупність конкурентних переваг тієї чи ін-

шої території (країни, регіону чи окремого населе-

ного пункту), яка завдяки ефективним та чітким рі-

шенням і механізмам державного управління має 

здатність обслуговувати цільові туристичні ринки, 

відповідаючи попиту на туристичні послуги та ту-

ристичній пропозиції як основним важелям вказа-

них ринків. Окрім того, введено до наукового обігу 

поняття «консолідаційний туризм», сутність якого 

полягає в тому, що це вид туризму, при якому ідея 

(задум) подорожей та екскурсій полягає у пізнанні 

атрактивних природних та історико-культурних ту-

ристичних ресурсів території держави, національ-

ної культури, національної ідентичності та націона-

льної свідомості громадян різних областей та райо-

нів України з метою формування та зміцнення 

консолідаційних (об’єднуючих) засад приналежно-

сті до єдиного суспільства та без зайняття комер-

ційною діяльністю. 

3. Визначено чотири рівні сформованості тури-

стичного потенціалу та запропоновано модель фор-

мування туристичного потенціалу України як чин-

ника консолідації суспільства, яка включає шість 

етапів. 

Таким чином, формування туристичного поте-

нціалу України як чинника консолідації суспільс-

тва у перспективі дозволить отримати наступні пе-

реваги: загальне підвищення ефективності діяльно-

сті органів державної влади у туристичній галузі; 

покращення туристичного іміджу України; отри-

мання всебічної інформації про її туристичні мож-

ливості; досягнення високих результатів у держав-

ному управлінні туристичною сферою, забезпе-

чення її прогресивних змін; знаходження та 

зміцнення консолідаційних (об’єднуючих) засад за 

допомогою консолідаційного туризму та консолі-

даційних туристичних маршрутів територією Укра-

їни. 
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Abstract 

The purpose of this study is to review and systematize the controversial issues (aspects) of obtaining insurance 

secrets existing in law enforcement practice. To achieve this goal, the scientific article sets out the task of giving 

a solution that, from the point of view of protecting the insurance secret, will not cause undue interference in the 

rights of persons using the protection of insurance secrets. 

During the study, both scientific (analysis, synthesis) and special (formal-logical, comparative-legal) methods 

were used. 

Keywords: Insurance secrecy, ECHR, court, access to information, confidential information. 

 

Among the secrets protected by law is the insur-

ance secret, which by its legal nature, according to the 

Russian lawyer A.A. Fatyanov look like a banking se-

cret. [1] 

Relationships between insurance legal entities are 

referred to in the legal literature by some as uberrima 

fides [2], that is, highly trustworthy, and some scholars 

argue that insurance legal relationships are not fiduci-

ary or, so to speak, mutually trustworthy. We believe 

that there is a sufficient level of confidentiality in insur-

ance relationships so that it is first included in limited 

information systems and then classified as a secret pro-

tected by law. 

Point 6 of Article 3 of the RA Law on insurance 

and insurance activities (hereinafter referred to as the 

Law on Insurance) provides the definition of "insurance 

secret", according to which "insurance secret means in-

formation related to the policyholder, insured person or 

beneficiary, which becomes known to the insurer, rein-

surer or insurance intermediary in the course of the in-

surance activity, such as the trade secret of the policy-

holder, insured person or beneficiary or any other infor-

mation, which the policyholder or the insured party 

have intended to keep in secret, and the insurance or 

reinsurance company or the insurance intermediary 

have been aware or shall have been aware of such in-

tention". 

As can be seen from the definition, the concepts of 

insurance secrecy and trade secret cannot be mutually 

exclusive. The rules on insurance secrecy will also ap-

ply to the trade secret that became known to the insur-

ance company after entering into the insurance relation-

ship. 

The definitions of insurance secrecy and banking 

secrecy have similarities, but in terms of the use of the 

information that makes up the content of the secrecy, 

we believe that the two secrets are different and there-

fore may have different modes of access to information. 

Article 112 of the law defines the procedure for 

provision of Insurance Secret to Criminal Prosecution 

authorities, according to which: 1. Insurer, reinsurer, 

insurance intermediary and the Bureau shall provide 

the criminal prosecution authorities with information 

constituting insurance secrets only based on a court de-

cision, in accordance with the Code of Criminal Proce-

dures of the Republic of Armenia. 

2. Insurer, reinsurer, insurance intermediary and 

the Bureau shall, within 2 business days upon the re-

ceipt of a court decision, undertake to provide the in-

formation and documentation indicated and required 

by the court decision, in a closed envelope and signed 

in the closing part by the head of the executive body or 

person substituting him/her, to the court or the author-

ized party thereof. The insurer, reinsurer and insurance 

intermediary and the Bureau shall be prohibited to no-

tify their customers (in case of the Bureau, customers 

of its members) of providing the criminal prosecution 

authorities with information constituting an insurance 

secret thereof. 

3. Managers of an insurer, reinsurer, insurance 

intermediary and the Bureau or the employees thereof 

shall not be interrogated with regard to the information 

constituting an insurance secret of customer, except for 

the cases provided for herewith and in cases and ac-

cording to the procedure stipulated by Articles 113, 

114 and 119 of this Law. 

It should be noted that in legal practice there is no 

common approach to whether the requirement to in-

volve a suspect or accused is mandatory in order to ob-

tain information that constitutes insurance secrecy. At-

tempts will be made to discuss and analyze the two con-

flicting approaches to the above issue, providing a 

solution that will not cause unnecessary interference 

with the rights of persons using the protection of insur-

ance secrecy from the point of view of insurance se-

crecy, as well as the public interest will not be ne-

glected. 

Section 3.2 of Article 172 of the Code of Criminal 

procedure of RA allows it to be interpreted in two ways: 

pro persona (in favor of a person) and pro auctoritate 

(in favor of a state body). In this case, it turns out that 

in the case of pro persona interpretation, the infor-

mation constituting insurance secrecy can be obtained 

only for persons with the relevant procedural status, 

and in the case of pro auctoritate interpretation, it can 

be obtained regardless of the fact that they have the rel-

evant procedural status. 

Now let's consider the given approaches. 

In the case of a pro persona interpretation, it 

should be borne in mind that obtaining information 

containing possible insurance secrecy in a criminal case 

should be aimed at accomplishing the tasks set forth in 

Article 2 of the Code by obtaining factual data of the 



44 The scientific heritage No 60 (2021) 

nature referred to in Article 104 of the Code. While Ar-

ticle 172 3.2 of the Code does not make a search or sei-

zure permit conditional on purpose, it merely stipulates 

that available information can only be obtained on per-

sons with relevant procedural status. 

In other words, no matter how much the purpose 

of the body conducting the proceedings is to carry out 

criminal proceedings, the court is limited to fulfilling 

the legal requirements in cases of deprivation of the 

guarantee of insurance secrecy, because one thing is 

clear, the actions of the body conducting the proceed-

ings data that will contain insurance secrets of an indef-

inite circle of persons, which may reasonably lead to 

the restriction of the constitutional rights of those per-

sons. Moreover, it is not the problem of the above-men-

tioned uncertain number of persons, what kind of crim-

inal proceedings have been established between the 

body's relevant company conducting the proceedings, 

those relations should not lead to the disclosure, disclo-

sure of the insurance secret of those persons, etc. It is 

not insignificant that the documents subject to confis-

cation (discovery) can later be attached to criminal 

cases, recognized as evidence, due to which the circle 

of persons entitled to access those documents will in-

crease. 

The European Court of Human Rights has issued 

a detailed legal position on the inadmissibility of ex-

panding the scope of access to documents, where access 

to confidential information by employees of a supervi-

sory authority has led to an invasion of privacy within 

the meaning of Article 8 of the European Convention 

[3]. 

The law does not specify the scope of persons for 

whom information constituting insurance secrecy may 

be requested; however, the law stipulates that infor-

mation constituting insurance secrecy shall be provided 

to prosecuting authorities in accordance with the Code, 

and the Code defines the exhaustive range of persons 

(suspect or accused) about whom information consti-

tuting insurance secrecy may be required. 

In the case of the pro auctoritate approach, it is 

emphasized that the guarantee of subjective limitation 

(the circumstance of being a suspect or accused) for ob-

taining information constituting insurance secrecy un-

der Article 172 3.2 of the Code is not applicable. 

As a justification, it is mentioned that in the part 

of the article the insurance secrecy is separated from the 

other conditions by the link "as it is", and according to 

Article 16, Part 7 of the RA Law on Normative Legal 

Acts, "if the application of the norm mentioned in the 

normative legal act is conditioned" "On terms divided 

by the words" as he ", then the terms after the words" 

as he "are considered conditions not related to the pre-

vious conditions. 

In such circumstances, it may be considered ac-

ceptable that in the Law on Normative Legal Acts the 

link "as is" is interpreted in this way. 

It should be noted, however, that Article 172 3.2 

of the Code lacks any distinction as to why the legisla-

ture made the receipt of official information on banking 

secrecy and securities transactions conditional on a 

subjective restriction and the information constituting 

insurance secrecy not. 

In addition, Section 3.3 of Article 172 of the Code 

provides for the provision of information for which the 

presence of a suspect or accused (subjective restriction) 

is not mandatory. Consequently, if the legislature 

meant the mandatory presence of a suspect or accused 

in order to obtain information constituting insurance se-

crecy, it could be defined in another part of the article. 

In particular, the supplement to Article 172 3.2 of the 

Code on insurance secrecy was amended on June 21, 

2014, when Section 3.3 of that Article was available. 

This means that the legislature could have provided 

(supplemented) Article 3.3, which does not require a 

subjective restriction, to obtain information containing 

insurance secrecy. 

Summarizing the approaches to the issue from a 

purely legislative point of view, we conclude that the 

pro auctoritate and pro persona comments on obtain-

ing insurance secrecy under the current legal regula-

tions should give preference to the pro persona ap-

proach, as it directly follows from Article 172 3.2 of the 

Code. From the analysis of the wording of parts 3.3. 

However, we tend to consider whether the sub-

ject-matter guarantee is a necessary and appropriate 

condition when receiving information that constitutes 

insurance secrecy. 

In our opinion, the recipients of the information 

constituting trade secrets are not the insurers (insurance 

companies). 

If in order to solve the problems of criminal pro-

ceedings, the criminal prosecution bodies need to ob-

tain information that constitutes a trade secret of the or-

ganization, then the addressee of their provision should 

be the given organization. 

It is a different matter when a criminal case is be-

ing investigated in connection with an insurance activ-

ity in connection with an act allegedly committed that 

is not permitted by the Criminal Code. For example, 

during the insurance process, the client organization 

provided the insurance company with false information 

that constitutes a trade secret. In such cases, of course, 

the fact that the first thing to be clarified in the criminal 

proceedings is the disclosure of real, false information, 

so the criminal prosecution bodies are obliged to re-

quest the information that constitutes a trade secret 

from the insurance company as well. 

Due to the specifics of the insurance business, it 

should be assumed that the customer provides the in-

surer with the information necessary to carry out suffi-

cient insurance (both voluntary and compulsory insur-

ance). At the same time, most of the current information 

is presented. 

Thus, summarizing our observations, we note that 

in the context of the protection of insurance secrecy, the 

public interest must be balanced on the one hand, and 

the commercial and (or) personal interest on the other. 

In our view, the value of information that consti-

tutes insurance secrecy is not high enough to be subject 

to the complex type of access to it, that is, the guarantee 

of subjective restriction. The existence of a court deci-

sion is quite sufficient, the relatively complex regime 

of protection should be considered applicable. Other-
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wise, insurance secrecy almost acquires a regime of ab-

solute protection, unreasonably restricting the public 

interest. 
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Анотація 

У статті зазначено, що пріоритетними напрямками подальшого розвитку підприємств нашої країни є 

більш широке використання досвіду провідних економік світу у сфері управління якістю та розвитком 

кадрів, формування і підтримка культури якості, розробки і впровадження стандартів з розвитку персо-

налу, адаптованих до потреб конкретної організації. Оскільки, завдяки використанню досвіду провідних 

країн світу стає інноваційним розвиток вітчизняної професійної освіти, зростає потреба фахівців у підви-

щенні кваліфікації впродовж трудової діяльності відповідно вимог сучасного світового ринку праці, удо-

сконалюється національна система компетенцій і кваліфікацій тощо. 

Abstract 

The article states that the priority areas for further development of our country's enterprises are wider use of 

experience of the world's leading economies in quality management and human resources development, formation 

and maintenance of quality culture, development and implementation of personnel development standards adapted 

to the needs of a particular organization. As, thanks to the use of the experience of the world's leading countries, 

the development of domestic vocational education becomes innovative, the need for specialists to improve their 

skills during employment in accordance with the requirements of the modern world labor market, improves the 

national system of competencies and qualifications. 

Ключові слова: працівник, держава, професійний розвиток, освіта, зарубіжне законодавство, світо-

вий досвід. 

Keywords: employee, state, professional development, education, foreign legislation, world experience. 

 

Сучасний період розвитку суспільства хара-

ктеризується кардинальними соціально-еконо-

мічними змінами, посиленням процесів глобалі-

зації та інтеграції, постійним упровадженням 

інновацій в усі без винятку сфери життєдіяльно-

сті людини. Ці процеси вимагають модернізації 

освіти, що зумовлює підвищення вимог до про-

фесійної діяльності працівників. Саме професій-

ний розвиток є тим чинником, що здатний ство-

рювати стабільний запас кваліфікованих праців-

ників та надає змогу оперативно реагувати на 

швидкоплинні зміни які, відбуваються у суспі-

льстві.  

На сьогодні саме якісну вищу освіту та профе-

сійне навчання визнає світова спільнота як визна-

чну домінанту в створенні економіками системи 

цінностей і вмінні швидко адаптуватися в умовах 

змінюваного середовища для виробничих процесів. 

Україна посіла 88 позицію зі 189 країн і територій, 

які представлені в Доповіді про стан людського ро-

звитку за 2019 рік, який опублікувала ПРООН 

(Програма розвитку ООН – організація при ООН, 

створена на підставі резолюції Генеральної Асамб-

леї від 22 листопада 1965 р., яка починаючи з 1990 

р. щорічно видає доповідь про людський розвиток). 
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Це відносить Україну до високої категорії людсь-

кого розвитку зі значенням Індексу людського роз-

витку (ІЛР) 0,750. За період з 1990 до 2018 року зна-

чення ІЛР України збільшилося з 0,705 до 0,750, 

тобто на 6,3%. За цей же період очікувана трива-

лість життя при народженні в Україні збільшилась 

на 2,1 років, середня кількість років навчання збіль-

шилася на 2,2 роки, а очікувана кількість років нав-

чання зросла на 2,7 років. Згідно з даними Доповіді 

про стан людського розвитку за 2020 рік Україна 

зафіксувала повільний, але стабільний прогрес у 

розвитку порівняно з попереднім роком. 

Постійна представниця ПРООН в Україні Да-

фіна Ґерчева зазначає, що країна демонструє про-

грес у людському розвитку, незважаючи на зброй-

ний конфлікт на сході та пов'язані з ним економічні 

потрясіння. «Україна та українці виявили величе-

зну стійкість і бажання досягти успіху в цій країні. 

Про це свідчить зростаючий у країні індекс людсь-

кого розвитку (ІЛР), – сказала Ґерчева. – ІЛР пос-

тійно зростає в Україні з 2000 року».  

І хоча загалом Україна, як і весь регіон, відно-

ситься до середньої третини країн за показниками 

витрат на дослідження та розвиток, співвідношення 

висококваліфікованих і низькокваліфікованих пра-

цівників у ньому становить лише половину від 

країн Організації економічного співробітництва та 

розвитку – з розвитком технологій у більш замож-

них країнах подолати цю прірву може бути склад-

ніше.  

Отже, для забезпечення стабільності розвитку 

держави необхідною передумовою стає розвиток 

професійного потенціалу, який переростає у людсь-

кий капітал. Збереження та розвиток творчого по-

тенціалу людини – головна мета інноваційної 

освіти, яка повинна бути пронизана загальнолюдсь-

кими цінностями. Для цього необхідно зробити так, 

щоб вона розвивала гармонійне мислення, яке базу-

ється на поєднанні внутрішньої свободи особис-

тості та її соціальної відповідальності, а також то-

лерантності. Саме ці характеристики особистості 

сьогодні включені до переліку основних цінностей 

світової цивілізації, задекларованих у документах 

ООН. 

Аналіз світового досвіду демонструє значні пе-

реваги в царині професійної освіти. Активна участь 

зарубіжних країн проявляється у різноманітних 

програмах державного характеру, метою яких є під-

вищення кваліфікації всіх працівників. Так, особли-

вість функціонування європейської системи нав-

чання пов’язана з упровадженням певних стратегі-

чних документів. Упродовж багатьох років 

міжнародні організації та їх інституції (Міжнаро-

дна Організація Праці, Організація Економічного 

Співробітництва і Розвитку, Європейський Центр 

розвитку професійної освіти і навчання та ін.) про-

вадили аналітично-дослідницькі роботи в галузі 

підвищення кваліфікації кадрів. Результати напра-

цювань лягли в основу керівних політичних доку-

ментів світової спільноти у поступі до суспільства 

знань, включаючи вибудову ефективної політики у 

сфері професійного розвитку виробничого персо-

налу як невід’ємного елемента національних стра-

тегій розвитку. 

Проголошені в Стратегії «Європа-2020» за-

вдання щодо зміцнення трудового потенціалу Єв-

ропейського Союзу в подальшому були конкрети-

зовані в низці офіційних документів ЄС, резолюцій, 

рекомендацій, доповідей та програм Європейської 

Ради, Європейської Комісії, Європейського Парла-

менту, офіційних національних документах тощо. 

Так, Брюггське Комюніке про зміцнення європей-

ського співробітництва у сфері професійної освіти 

та навчання на період 2012-2020 рр., прийняте Єв-

ропейської Комісією спільно з міністрами, які від-

повідають за цю сферу в країнах-членах, поставило 

на порядок денний сучасного і майбутнього розви-

тку Європи системне запровадження у всі програми 

професійної освіти (шкільну профільну освіту, ба-

зову професійну освіту і навчання, безперервну 

професійну освіту і навчання) навчання на засадах 

продуктивної діяльності.  

Обґрунтовуючи можливості подальшої профе-

сійної освіти та доступності кваліфікацій, Брюгг-

ське Комюніке наголошує на збільшенні внеску 

професійної освіти в досягнення цілей Стратегії 

«Європа-2020» за рахунок: (1) розбудови відповід-

ної системи заохочення компаній до продовження 

інвестування у розвиток трудових ресурсів та в по-

дальшу професійну освіту, де рішення щодо комбі-

нації заохочень, прав та обов’язків належить краї-

нам-учасницям; (2) заохочення гнучких форм нав-

чання (електронне навчання, вечірні курси, 

навчання протягом робочого дня та ін.) для того, 

щоб сприяти кращому доступу до навчання у різ-

них життєвих ситуаціях (подальше навчання має 

охоплювати всі його види, включаючи навчання на 

виробництві, і має бути доступним і жінкам, і чоло-

вікам); (3) заохочення навчальних закладів та робо-

тодавців до співробітництва, особливо у навчанні 

великої за кількістю категорії некваліфікованих 

працівників, які в більшості мають лише неповну 

середню освіту, і матимуть користь від професій-

них програм, спрямованих на розвиток ключових 

умінь і компетенцій; (4) активного заохочення до 

участі в безперервній професійній освіті проблем-

них категорій працівників, таких як: працівники під 

ризиком звільнення, безробітні тощо. 

Визначені пріоритетні напрями та завдання 

країн-членів ЄС із досягнення цілей стратегії «Єв-

ропа-2020» зумовлюють провідні тенденції та нові 

підходи до європейського менеджменту людських 

ресурсів. Розвиток людських ресурсів розгляда-

ється не тільки як економічна передумова, а й як 

спосіб вирішення проблеми зайнятості населення, 

де необхідна умова конкурентоспроможності су-

часних підприємств – створення сильного Європей-

ського ринку праці. Залежність збільшення темпів 

економічного росту від підвищення якості ринку 

праці змушує політиків звертати пильну увагу на 

систему безперервної професійної освіти і нав-

чання, котра включає внутрішньофірмову підгото-

вку і розвиток виробничого персоналу. Кожна кра-
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їна-член ЄС розробила свою політику щодо нав-

чання на виробництві, послуговуючись стратегіч-

ними європейськими орієнтирами та даними Євро-

стату щодо безперервного професійного навчання 

на виробництві в країнах ЄС. 

У Франції професійна освіта і навчання регу-

люється соціальними партнерами в рамках колек-

тивних договорів (національні міжгалузеві дого-

вори і галузеві договори) та урядом – на основі за-

конів та інших правових документів. У 

фінансуванні неперервної професійної освіти і нав-

чання велику роль відіграють державні структури і 

об’єднані організації промисловості. Відповідно до 

загальноєвропейської тенденції працівник є відпо-

відальним за власну кар’єру. Функція людських ре-

сурсів розподіляється між лінійним і топ-менедж-

ментом, який приділяє значну увагу ключовим по-

зиціям в організації та потенціалу працівників. 

Французьке законодавство чітко регламентує прак-

тику навчання працівників підприємства, надаючи 

їм часову відстрочку, щоб скористатися можливі-

стю пройти навчання й підвищити власну кваліфі-

кацію. У середньому підприємства витрачають на 

навчання персоналу близько 3% річного фонду за-

робітної плати, і це при тому, що обов’язкові відра-

хування складають 1,5% для організацій від 10 та 

більше працівників, 0,15% – за меншої кількості 

працівників. За даними Європейського центру роз-

витку професійного навчання, 46% працівників 

Франції навчаються на курсах із подальшого про-

фесійного навчання. Для підприємств таке нав-

чання обходиться у 2,3% загальної вартості праці. 

У середньому на одного працівника припадає 13 го-

дин навчання. З огляду на те, що тривалість робо-

чого тижня у Франції становить 35 годин, робото-

давці намагаються організувати навчання поза ро-

бочим часом. Як результат, майже 38% працівників 

підприємств беруть участь у навчальних програмах 

упродовж року, на великих підприємствах – цей по-

казник сягає понад 60%. За рівнем кваліфікації 

структура персоналу, направленого на навчання, 

варіює від 10% у випадку некваліфікованих робіт-

ників до 60% у випадку технічних фахівців та кері-

вників. 

У Німеччині на початку ХХІ ст. формується 

нова система підтримки професійної освіти і нав-

чання, за якої держава все більше залучає своїх еко-

номічних та соціальних партнерів до допомоги та 

спільного контролю за функціонуванням і розвит-

ком цієї галузі, зберігаючи при цьому свою роль у 

фінансуванні цієї сфери. Фінансування професій-

ного навчання персоналу на виробництві здійсню-

ється трьома способами, а саме: 1) за рахунок зни-

ження податків або звільнення від податків, якщо 

виробництво має прибуток; 2) переведення витрат 

на навчання в ціни продаж, тобто переадресацією їх 

покупцям; 3) шляхом інтернаціоналізації прямих і 

непрямих надходжень під час та після закінчення 

навчання тощо. Крім того, держава субсидує підп-

риємства через повне або часткове фінансування 

«місць навчання» та бере на себе витрати, пов’язані 

зі зменшенням податкової ставки, або звільнення 

підприємств від податків [3, c. 112]. У Німеччині 

трьома основними видами професійної освіти є: (а) 

професійне навчання на підприємствах (у Німеч-

чині існує близько 350 державно визнаних профе-

сій (для кожної з цих професій існує Положення 

про професійне навчання), освоїти які можна в ра-

мках професійного навчання на підприємствах); (б) 

удосконалення або підвищення кваліфікації; (в) пе-

ренавчання. Зокрема, таку освіту можна здобути: на 

підприємствах; на державній службі, тобто в дер-

жавних управліннях та відомствах; в освітніх уста-

новах та спеціальних школах, як, наприклад, школа 

майстрів або спеціалізована професійна школа. Ні-

меччина є лідером у підготовці робітничих кадрів 

серед європейських країн, оскільки в країні най-

більш розвинутий в Європі промисловий сектор, у 

структурі промисловості представлені всі галузі ви-

робництва, і, незважаючи на існуючі в світі тенден-

ції відходу від промисловості у класичному ви-

гляді, Німеччина продовжує акцентувати увагу на 

розвитку промислових підприємств.  

Згідно з Трудовим кодексом Республіки Болга-

рія роботодавець може укласти з особою, яка пос-

тупила або поступає в навчальний заклад, контракт 

для набуття кваліфікації. Цим контрактом робото-

давець зобов'язується забезпечувати особі, яка на-

вчається, утримання та інші умови, пов'язані з на-

вчанням, а по завершенні останнього прийняти її на 

роботу згідно з набутою кваліфікацією на строк, на 

який сторони домовилися і який не може перевищу-

вати 6-ти років. За контрактом така особа зобов'я-

зується закінчити у строк навчання за домовленою 

кваліфікацією й відпрацювати в роботодавця про-

тягом відповідного строку. За невиконання цих зо-

бов’язань, якщо немає домовленості про інше, сто-

рони відповідають один перед одним згідно із циві-

льним законодавством.  

Трудове законодавство Чеської Республіки у 

питанні розвитку професійних навичок найманих 

працівників виходить із того, що роботодавець має 

забезпечувати їх розвиток у працюючих, зокрема: 

(а) вступне навчання й підготовку без відриву від 

виробництва, (б) підвищення кваліфікації, (в) виро-

бничу практику випускників навчальних закладів, 

(г) підвищення класу за фахом. Якщо працівник 

приступає до роботи, не маючи у своєму активі про-

фесійних навичок (кваліфікації), роботодавцеві на-

лежить організувати для нього вступне навчання 

або підготовку без відриву від виробництва. Така 

підготовка розглядається як виконання роботи, за 

яку працівник має право отримувати заробітну 

плату. Для працівника, якого переводять на нове мі-

сце роботи або на роботу іншого типу у зв'язку з об-

ставинами, що виникли в роботодавця, останній зо-

бов’язаний організувати його вступне навчання або 

підготовку без відриву від виробництва. 

Підготовка професійних кадрів в Іспанії здійс-

нюється в межах різних програм, що реалізуються 

відповідно до 3-х основних напрямків: (а) так зване 

регулююче професійне навчання, яке перебуває у 

віданні центрального й регіональних органів управ-

ління освітою і здійснюється в начальних закладах. 

Цільова учнівська група – молодь, а також дорослі, 

які бажають отримати відповідний сертифікати і 
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кваліфікацію; (б) навчання для ринку праці, яким 

відає Міністерство праці й соціальних питань Іспа-

нії і яке призначено для навчання безробітних. За-

вершується воно присудженням сертифікату про-

фесійної компетенції; (в) безперервне професійне 

навчання, що знаходиться у віданні роботодавців і 

профспілок і призначене для підвищення кваліфіка-

ції й перепідготовки працюючих осіб.  

Трудовий кодекс Китайської Народної Респуб-

ліки у ст. 66 проголошує, що держава всіма 

шляхами й засобами розвиває професійне навчання 

трудящих, сприяє їх професіоналізму, підвищує 

трудові якості й поліпшує трудові навички. З метою 

розширення професійного навчання народні уряди 

всіх рівнів займаються плануванням суспільного 

економічного розвитку, підтримують підприємс-

тва, господарюючі організації, колективних та ін-

дивідуальних підприємців, які організовують про-

фесійне навчання. Підприємства мають установлю-

вати режим такого навчання, відповідно до закону 

розподіляти й використовувати кошти на нього, згі-

дно із ситуацією на підприємстві проводити пла-

нове навчання співробітників. Працівники, зайняті 

в технічних галузях, для підвищення на посаді зо-

бов'язані проходити таке навчання. Держава визна-

чає види професій, професійні норми, що стосу-

ються останнього, а також за допомогою органів, 

відповідальних за проведення атестації професій-

ної підготовки, здійснює перевірку професійних 

якостей працюючих. 

За час існування ЄС в його країнах створено 

механізм контролю та координації на національ-

ному рівні. Так, у Данії функціонують паритетні ко-

мітети безперервної професійної підготовки, у Ні-

меччині – Федеральний інститут безперервної 

освіти. У Нідерландах державні та регіональні ор-

гани професійної освіти сумісно розробляють нав-

чальні програми та контролюють виконання конт-

рактів про навчання, що укладають працівники з ке-

рівниками підприємств. Представники 

роботодавців та професійної освіти діють взаємно з 

питань створення професійних профілів (аналогів 

професійних стандартів) та удосконалення програм 

професійної підготовки, проведення екзаменів у ра-

мках національних галузевих експертних центрів та 

асоціації експертних центрів. Нідерланди – є од-

нією з лідерів за наявністю широкого спектру осві-

тніх закладів, в межах яких забезпечується профе-

сійна освіта. У Бельгії управління діяльністю цент-

рів професійної підготовки здійснює Національна 

служба зайнятості. 

Цінним у підготовці та перепідготовці кадрів у 

США є те, що вона спрямована на вирішення за-

вдання забезпечити перспективні потреби еконо-

міки. Відповідно до цього Служба загальної зайня-

тості та професійного навчання, враховуючи осно-

вні показники економіки та ринку праці, розробляє 

програми підготовки й перепідготовки кадрів за 

спеціальними напрямами. Чисельність осіб, що ма-

ють право пройти навчання, законодавством не об-

межується. Водночас передбачено, що першочер-

гово підготовку та перепідготовку мають прохо-

дити безробітні, яким важче за інших отримати 

роботу, а також спеціалісти й робітники, що вже за-

діяні на виробництві. Підготовка та перепідготовка 

кадрів здійснюється у спеціалізованих освітніх цен-

трах, заснованих на базі навчальних закладів (дво-

річних коледжів, професійних шкіл) та у центрах, 

що діють при агенціях зайнятості. Фінансування 

державних програм у зазначеному напрямі здійс-

нюється коштами бюджету федерації, штату і міс-

цевих органів влади. Крім того, підготовка та пере-

підготовка персоналу може відбуватися на вироб-

ництві за рахунок корпорацій. Варто зазначити, що 

законодавство США не зобов'язує корпорації брати 

участь у підготовці працівників, але заохочує таку 

діяльність через зниження податків та відшкоду-

вання витрат.  

Однією із сучасних тенденцій навчання персо-

налу на підприємствах США є створення системи 

безперервного навчання працівників для адаптації 

до нових технологій та нових форм організації 

праці, тому американські підприємства організову-

ють свої корпоративні університети для проведення 

професійної підготовки та організації безперерв-

ного навчання працівників. Так, наприклад, найбі-

льший корпоративний університет “Global 

Learning” створений підприємством “IBM”, налічує 

3 400 викладачів з 55 країн світу, які проводять бли-

зько 10 000 спеціалізованих курсів, більше ніж 126 

000 працівників підприємства пройшли професійну 

підготовку, перепідготовку та навчання в цьому 

університеті. Навчальний центр корпорації «Дже-

нерал Електрик» відводить 30–40 тисяч людино-

днів на рік на навчальні курси для професійної під-

готовки та навчання працівників [8]. При цьому 

американські компанії керуються тим, що навчання 

персоналу повинне: (а) давати конкретні знання і 

навички, які потім будуть використані в роботі; (б) 

носити достатньо універсальний характер, щоб 

отримана кваліфікація могла бути використана на 

різних ділянках виробництва; (в) сприяти реалізації 

стратегічних цілей фірми; (г) розглядатися як по-

двійні інвестиції – в людину й у виробництво. 

Отже, однією з основних рис американської сис-

теми навчання є гнучкість та вміння швидко реагу-

вати на потреби суспільства та економіки країни. 

Американському суспільству притаманне усвідом-

лення того, що освіта є рушійною силою прогресу, 

однією з основних умов розвитку держави. 

Особливість функціонування японської сис-

теми навчання полягає в тому, що вона створюється 

в рамках діючої структури та гнучкої системи гру-

пової відповідальності, горизонтальних зв’язків і 

стимулів, функціонує в межах певних організацій-

них рамок. Основою японської системи професій-

ного навчання в компаніях є концепція «гнучкого 

працівника»: відбір та підготовка працівника не з 

однієї, а з двох-трьох спеціальностей із наступним 

підвищенням кваліфікації протягом усього життя. 

Вважається, що перепідготувати працівника деше-

вше, ніж замінити його. Професійна освіта прово-

диться безпосередньо за допомогою системи підго-

товки на робочих місцях. Зазвичай навчання на ро-

бочому місці домінує над навчанням поза місцем 

роботи, складаючи близько 80%. Японські компанії 
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витрачають на перепідготовку персоналу щорічно 

суми, що дорівнюють 10–12% фонду заробітної 

плати. В Японії неперервна освіта є частиною про-

цесу праці, на який кожний зайнятий відводить 

близько 8 годин на тиждень, у тому числі 4 години 

за рахунок робочого часу та 4 години – за рахунок 

власного. 

Як свідчить зарубіжний досвід для професій-

ного навчання кадрів необхідно задіяти різні меха-

нізми фінансування (до речі, в Україні зобов'язання 

по фінансуванню професійного навчання поклада-

ються тільки на роботодавця, тому значна кількість 

підприємств (особливо малих і середніх) не мають 

можливості підвищувати кваліфікацію персоналу 

відповідно до вимог сучасного виробництва), а 

саме: (а) державні субсидії роботодавцям, що ство-

рюють додаткові навчальні місця для виробничого 

навчання і навчання на робочому місці; (б) ство-

рення фондів, в які роботодавці перераховують пе-

вний відсоток від фонду заробітної плати, для від-

шкодування роботодавцям, які здійснюють нав-

чання працівників, частини витрат на навчання; (в) 

створення в рамках колективних договорів навча-

льних фондів, активи яких формуються з податку 

на фонд заробітної плати, або за рахунок дотацій; 

(г) надання позик для організації курсів перена-

вчання і перепідготовки висококваліфікованих пра-

цівників; (д) державні дотації на навчання; подат-

кові пільги підприємствам тощо. 

Висновки. Підводячи підсумок вищевикладе-

ному, можемо констатувати, що пріоритетними на-

прямками подальшого розвитку підприємств нашої 

країни є більш широке використання досвіду про-

відних економік світу у сфері управління якістю та 

розвитком кадрів, формування і підтримка куль-

тури якості, розробки і впровадження стандартів з 

розвитку персоналу, адаптованих до потреб конк-

ретної організації. Завдяки використанню досвіду 

провідних країн світу стає інноваційним розвиток 

вітчизняної професійної освіти, зростає потреба фа-

хівців у підвищенні кваліфікації впродовж трудової 

діяльності відповідно вимог сучасного світового 

ринку праці, удосконалюється національна система 

компетенцій і кваліфікацій тощо.  

З метою подолання нестачі висококваліфікова-

них фахівців варто запровадити на державному рі-

вні законодавчо врегульовану фінансову підтримку 

підприємств у питаннях професійного навчання та 

розвитку працівників, а саме: (1) розробити й зако-

нодавчо підтримати інвестування коштів у нав-

чання працівників та їх професійний розвиток через 

позики, державні дотації, податкові пільги підпри-

ємствам для організації курсів підготовки, нав-

чання, перепідготовки, перенавчання й підвищення 

кваліфікації персоналу; (2) виділяти державні суб-

сидії роботодавцям, які створюють додаткові нав-

чальні місця для виробничого навчання й навчання 

на робочому місці; (3) стимулювати зацікавленість 

роботодавців у підвищенні професійного рівня пе-

рсоналу через систему їх заохочення та вдоскона-

лення організації й поліпшення якості освіти; (4) 

створювати фонди, куди б роботодавці перерахову-

вали певний відсоток від фонду своєї заробітної 

плати для відшкодування більшої частини витрат, 

виділених роботодавцями на навчання співробітни-

ків; (5) передбачати в рамках колективних догово-

рів створення навчальних фондів, активи яких фор-

муються або з податку на фонд заробітної плати, 

або коштом державних дотацій; (6) посилити відпо-

відальність роботодавців та самих працівників за 

свій професійний рівень з метою підвищення ефек-

тивності використання коштів, спрямованих на 

професійне навчання персоналу; (6) розробити про-

екти нормативно-правових актів щодо заохочення 

й стимулювання персоналу до неперервного нав-

чання та відповідні механізми їх реалізації (фінан-

сова допомога – державна чи спонсорська, освітні 

відпустки – частково чи повністю оплачувані, гра-

нти, стипендії тощо); (7) заохочувати підприємства 

до розширення співпраці з закладами вищої освіти, 

науково-дослідними інститутами та іншими уста-

новами соціально-педагогічного спрямування для 

розробки науково-методичних засад професійного 

розвитку персоналу. 
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Анотація 

Стаття присвячена аналізу зарубіжного законодавства стосовно комерційної таємниці як об’єкту тру-

дових відносин. З метою вдосконалення правового регулювання комерційної таємниці у трудових відно-

синах у процесі дослідження зроблено певні висновки, зокрема запропоновано внести певні зміни у тру-

дове законодавство України та прийняття спеціального комплексного закону про комерційну таємницю 

гармонізованого з міжнародно-правовими стандартами охорони комерційної таємниці. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of foreign legislation on trade secrets as an object of labor relations. In 

order to improve the legal regulation of trade secrets in labor relations in the research process made certain con-

clusions, in particular, proposed to make some changes in labor legislation of Ukraine and the adoption of a special 

comprehensive law on trade secrets harmonized with international legal standards of trade secrets. 

Ключові слова: комерційна таємниця, об’єкт трудових відносин, зарубіжний досвід, зарубіжне за-

конодавство, працівник, роботодавець. 

Keywords: trade secret, object of labor relations, foreign experience, foreign legislation, employee, em-

ployer. 

 

В умовах жорсткої конкуренції та ринкової 

економіки, а також негативних зовнішніх та внутрі-

шніх чинників, суб’єкти господарювання змушені 

створювати відповідні механізми захисту економі-

чних інтересів, серед яких чільне посідає комер-

ційна таємниця. Сьогодні рівень успішної та ефек-

тивної діяльності кожної організації залежить від 

уміння компанії захистити свою конфіденційну ін-

формацію від її неправомірного використання. На-

разі в Україні існують певні перешкоди юридич-

ного характеру на шляху до активного застосу-

вання економіко-правових механізмів комерційної 

таємниці, зокрема неповнота, непослідовність та, 

навіть, суперечність положень окремих нормати-

вно-правових актів, присвячених регулюванню від-

носин щодо комерційної таємниці, невизначеність 

характеру та змісту прав на комерційну таємницю, 

нерозвиненість правозастосовчої, зокрема, судової, 

практики у цій сфері тощо.  

Важливою умовою успішного функціонування 

правового механізму комерційної таємниці в Укра-

їні є його вдосконалення на основі позитивного за-

рубіжного досвіду в цій сфері. Оскільки дослі-

дження законодавства зарубіжних країн стосовно 

інституту комерційної таємниці, у нашому випадку, 

як об’єкту трудових відносин, має важливе зна-

чення для українського трудового законодавства, 

адже запозичення позитивних європейських нова-

цій, норм сприятиме його подальшому збалансу-

ванню, уникненню колізій та неврегульованостей, 

оптимальному поєднанню інтересів працівника та 

http://www.asia-business.ru/law/law3/trud/
http://www.onlinebg.ru/mediawiki/%20index.php
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роботодавця при використанні комерційної таєм-

ниці в ході трудових відносин. Адже сьогодні у за-

конодавстві бракує низки принципових положень, 

які б нормативно закріпили порядок використання 

комерційної таємниці у трудових відносинах, до 

яких можна віднести обов’язок працівника збері-

гати в таємниці конфіденційну інформацію, заходи 

роботодавця по недопущенню її розголошення, ти-

пову форму договору про конфіденційність, алго-

ритм дій роботодавця у разі виявлення факту неза-

конного поширення комерційної таємниці, і найго-

ловніше, можливість відшкодування збитків, 

заподіяних такою протиправною поведінкою праці-

вника.  

Отже, потребують першочергового вивчення 

як вищезазначені питання, так і підготовка змін у 

законодавство, що б наблизити правовий механізм 

регулювання інституту комерційної таємниці до 

кращих європейських аналогів.  

Перш за все, аналізуючи зарубіжне законодав-

ство констатуємо відсутність загальноприйнятого 

терміну для визначення комерційної таємниці та 

про наявність різноманіття понять і визначень, які 

застосовуються для позначення досліджуваної пра-

вової категорії. Так, німецька й австрійське право 

використовує два терміни: «торговий секрет» 

(«geschдftsgeheimnis») і «виробничий секрет» 

(«betriebsgeheimnis»); італійська доктрина оперує 

терміном «промислові і торгові секрети» («segreto 

industriale e commerciale»), а датське право – понят-

тям «відомості про виробничі і торговельні відно-

сини» («oplysninger om drifts-eller 

forretningsforhold»). Не дивлячись на наявні термі-

нологічні відмінності, всі вони позначають секре-

тну інформацію у розумінні поняття комерційної 

таємниці, закріпленого в законодавстві України. 

У той же час найдосконаліший рівень форму-

вання правової основи регулювання у сфері захисту 

комерційно цінної інформації традиційно визна-

ється за США. У цій країні ще у 1979 р. був прийня-

тий Федеральний закон про торгівельні секрети, 

який розкриває поняття та ознаки торгівельних се-

кретів, визначає суб’єктів права на них, закріплює 

обов’язок третіх осіб зберігати у таємниці інформа-

цію, яка стала їм відома у процесі їх діяльності, спо-

соби захисту порушених прав та ін. Так, згідно па-

раграфу 1 Акту про торгові секрети («The Uniform 

Trade Secrets Act») під торговими секретами розу-

міється різна інформація, включаючи креслення, 

формули, програми, механізми, технології, яка має 

самостійну економічну цінність та не доступна для 

інших осіб, які б могли отримати вигоду з її вико-

ристання чи розголошення, і щодо якої застосовані 

заходи збереження секретності.  

Розголошення комерційної таємниці, у тому 

числі в ході трудових відносин, з 1996 р. стало ви-

значатися федеральним злочином та спричинити 

для порушника ряд негативних наслідків, зокрема 

позбавлення волі на строк до 15 років та штраф ро-

зміром до 500 тис. (в окремих випадках до 5 млн.) 

доларів США. Проте щодо діючих чи колишніх 

працівників такі санкції практично не застосову-

ються, в основному тут йдеться про судову забо-

рону розголошення відомостей («an injunction») та 

грошовий штраф. Вимога щодо нерозголошення 

конфіденційної інформації може бути окремо пе-

редбачена у трудовому договорі, а у випадку відсу-

тності – з загальних вимог добросовісності та лоя-

льності. Тобто, відсутність договору про нерозго-

лошення конфіденційної інформації (норми 

трудового договору) не унеможливлює відповіда-

льність працівника за такі дії. У рамках трудових 

відносин на працівника покладаються обов’язки не 

розголошувати конфіденційну інформацію не упо-

вноваженим на це одержувачам; не здійснювати ко-

піювання (чи навіть навмисне запам’ятовування) 

комерційно цінної інформації для використання у 

власних цілях; не здійснювати у робочий час діяль-

ність, що не відповідає інтересам роботодавця. 

Після припинення трудових відносин праців-

ник не має права використовувати торгові секрети 

колишнього підприємства. У судових слуханнях, 

досить частим предметом яких є справи розголо-

шення комерційної таємниці, з’ясовується, чи мо-

жна визнати конфіденційну інформацію невід’єм-

ною частиною професійного досвіду та знань пра-

цівника. Найважливішими обставинами, наявність 

яких сприятиме задоволенню позовних вимог робо-

тодавця до працівника, є доведення факту умисного 

копіювання, запам’ятовування чи переміщення до-

кументів; працівник діяв за допомогою обману чи 

шахрайства; інформація однозначно належить ро-

ботодавцю і її використання перевищує рамки від-

творення професійного досвіду; працівник був по-

переджений, що інформація є секретною та зо-

бов’язався дотримуватися цієї вимоги; працівник 

займає управляючу посаду.  

Попри наявність спеціального Закону в США 

велике значення має також законодавство окремих 

штатів та судові прецеденти. 

У Великобританії було прийнято Закон «Про 

порушення конфіденційності», який регулює пи-

тання, пов’язані з установленням обов’язків конфі-

денційності, які накладаються на осіб, що отримали 

конфіденційну інформацію, та встановлює проце-

дури, які застосовуються щодо порушення обов’яз-

ків конфіденційності, а також засобів судового за-

хисту, що застосовуються при таких процедурах. 

Особливу увагу Закон приділяє питанню щодо 

отримання інформації, розкритої в процесі судо-

вого засідання або для інших цілей судового прова-

дження. Згідно указаного Закону інформація вважа-

ється конфіденційною, якщо вона не є суспільним 

надбанням, і особа, яка отримала таку інформацію 

від іншої особи, заздалегідь прийняла на себе зо-

бов’язання перед іншими особами поводитися з 

цією інформацією або з описанням, що включає в 

себе таку інформацію, конфіденційно. Зо-

бов’язання поводитися з цією інформацією конфі-

денційно при відсутності інших протилежних ука-

зівок фактично випливає з природи будь-яких взає-

мовідносин між сторонами або із поведінки особи, 

яка отримує інформацію, по відношенню до інших 

осіб. 
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Особлива увага приділяється тому, в якому об-

сязі працівник мав доступ до конфіденційної інфо-

рмації чи секретної інформації та чи знав він, що 

вона є такою, чи була інформація загальнодоступ-

ною як конфіденційна, чи уявляв роботодавець, що 

інформація була такою та не підлягала широкому 

розголошенню, чи була така інформація реально 

відмежована від іншої інформації, яка не являлась 

конфіденційною. Угоди про умови конфіденційно-

сті передують укладенню договорів між партне-

рами, та є їх складовою частиною. Умови дотри-

мання конфіденційності обов’язково включаються 

в трудові договори.  

Спеціальне законодавство щодо комерційно-

цінної інформації у формі спеціального закону про 

комерційну таємницю наявне також й у таких краї-

нах як Таїланд, Латвія, Швеція, Китай, Азербай-

джанська Республіка, Республіка Білорусь, Кирги-

зька Республіка, Республіка Молдова, Республіка 

Таджикистан, Туркменістан та ін., де передбачено 

об’єкти правової охорони, положення щодо на-

буття режиму комерційної таємниці, складові цього 

режиму, порядок реалізації прав на інформаційні 

об’єкти, права й обов’язки їх власників, захист прав 

на комерційну таємницю у трудових відносинах, ві-

дносинах з контролюючими та правоохоронними 

органами тощо.  

Приміром, у Республіці Молдова було прийн-

ято Закон «Про комерційну таємницю», у ст. 1 

якого під комерційною таємницею розуміються ві-

домості, що не є державною таємницею, пов’язані з 

виробництвом, технологією, управлінням, фінансо-

вою та іншою господарського діяльністю суб’єкта 

ринку, розголошення (передача, витік) якої може 

завдати суттєвої шкоди підприємству. Такі відомо-

сті є власністю товариства, або знаходяться в його 

володінні, користуванні, розпорядженні у межах, 

установлених ним відповідно до законодавства. 

У контексті трудових відносин ст. 8 Закону пе-

редбачає такі обов’язки працівників: (а) зберігати 

комерційну таємницю, яка стане їм відома в ході 

виконання трудових функцій, не розголошувати її 

без дозволу, виданого в установленому порядку, за 

умови, що відомості, які визначаються як конфіде-

нційні, не були відомі йому раніше чи отримані від 

третіх осіб без дотримання режиму нерозголо-

шення; (б) виконувати положення наказів, інструк-

цій, положень щодо правового режиму комерційної 

таємниці; (в) у випадку спроб третіх осіб отримати 

конфіденційні відомості, негайно про це повідо-

мити керівництву чи відповідному підрозділу підп-

риємства; (г) зберігати комерційну таємницю гос-

подарюючих суб’єктів, з якими налагоджена та ді-

юча економічна співпраця; (д) не використовувати 

комерційно цінну інформацію для здійснення влас-

ної діяльності, що може створити конкурентне се-

редовище підприємству-роботодавцю; (е) при зві-

льненні передати всі носії, що містять комерційну 

таємницю (включаючи рукописи, документи, крес-

лення, магнітні стрічки, диски, дискети, роздрукі-

вки на принтерах, кіно-, фотоплівки, моделі і т.п.), 

які перебували в їх користуванні відповідній поса-

довій особі чи структурному підрозділу. Дані зо-

бов’язання даються при укладенні трудового дого-

вору або в процесі його виконання. 

У той же час Закон має ряд недоліків, які поля-

гають у відсутності відповідальності за розголо-

шення комерційної таємниці, а також необхідних 

норм, які б забезпечували охорону комерційної та-

ємниці у трудовому законодавстві Молдавської Ре-

спубліки. Зокрема, у Трудовому кодексі Республіки 

Молдови також не передбачено норм, присвячених 

цьому правовому явищу (приміром, не передбачено 

необхідних механізмів для дієвості охорони права 

на комерційну таємницю, зокрема можливість ро-

ботодавця звільнити недобросовісного працівника 

за такі протиправні дії, а також покласти на нього 

обов’язок відшкодування в повному обсязі шкоди, 

заподіяної підприємству). 

Більш детально питання комерційної таємниці 

врегульоване загальним і спеціальним законодавст-

вом Киргизької Республіки. Так, нормами Закону 

«Про комерційну таємницю» комерційною таємни-

цею визнаються пов’язані з технологією, виробни-

цтвом, управлінням, фінансами відомості підпри-

ємства, що не є державною таємницею, та розголо-

шення яких може завдати шкоди його інтересам. 

Стаття 3 Закону дає визначення несанкціонованому 

розголошенню комерційної таємниці як умисним 

діям працівників господарюючого суб’єкта, що во-

лодіють відповідною інформацією або третіх фізи-

чних чи юридичних осіб, які мають доступ до коме-

рційної таємниці чи незаконним шляхом отримали 

їх, що спровокували дострокове розкриття конфіде-

нційної інформації, безконтрольне поширення та 

використання, за умови заподіяння такими фактами 

реальної чи потенційної загрози інтересам конкре-

тного підприємства. 

Законом, зокрема ст. 8, передбачений перелік 

основних обов’язків працівника щодо дотримання 

режиму нерозголошення комерційної таємниці, а 

саме: (а) зберігати конфіденційну інформацію, що 

стала відома в силу специфіки праці, не розголошу-

вати її без відповідного дозволу – якщо такі дані не 

були відомі особі раніше чи отримані нею з інших 

джерел без жодних зобов’язань нерозголошення; 

(б) виконувати вимоги внутрішніх корпоративних 

документів щодо режиму обігу комерційної таєм-

ниці; (в) повідомити уповноважену особу (підроз-

діл) роботодавця про факт спроби сторонніх осіб 

отримати у них такі відомості; (г) зберігати комер-

ційну таємницю контрагентів – ділових партнерів; 

(д) не використовувати конфіденційні знання для 

заняття діяльності, що може виявитися конкурент-

ною для нинішнього роботодавця; (е) при звіль-

ненні передати всі матеріальні носії інформації, з 

яким працювали уповноважені особи роботодавця. 

Статті 14 та 15 Закону передбачають можли-

вість притягнення працівника за протиправні дії 

щодо обігу комерційної таємниці в трудовому праві 

до дисциплінарної, кримінальної та адміністратив-

ної відповідальності з покладенням обов’язку пов-

ної компенсації шкоди роботодавцю, заподіяної та-

кими діями.  
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Відповідні норми знайшли своє відображення 

й у Трудовому кодексі Киргизької республіки. Так, 

ст. 19 передбачає обов’язок працівника не розголо-

шувати конфіденційну інформацію, отриману ним 

під час трудових відносин; ст. 54 при укладенні тру-

дового договору надає право роботодавця вклю-

чити в його зміст вимоги по нерозголошенню ряду 

відомостей; ст. 83, до випадків припинення трудо-

вих відносин за ініціативи роботодавця включає ро-

зголошення працівником комерційної таємниці; ст. 

283, окреслюючи випадки повної матеріальної від-

повідальності персоналу, згадує про розголошення 

комерційної таємниці як підстави такої відповіда-

льності. 

Наступний підхід у формуванні правової ос-

нови регулювання відносин, пов’язаних з комерцій-

ною таємницею, проявляється у включенні норм 

про це явище до кодифікованих законів – Італія 

(Кодекс промислової власності), Литва (Цивільний 

кодекс), Португалія (Кодекс промислової власно-

сті), Словаччина (Комерційний кодекс), Франція 

(Кодекс інтелектуальної власності), Чехія і Словач-

чина (Торговий (Комерційний) кодекс). Так, зако-

нодавство Франції визначає комерційну таємницю 

як інформацію, що використовується компанією та 

є основою її конкурентоспроможності, а також збе-

рігається у конфіденційності. Порушення комер-

ційної таємниці тягне за собою цивільну та кримі-

нальну відповідальність. Для Франції притаманне 

швидке нарощування масштабів діяльності особис-

тих служб безпеки промислових фірм. Промисло-

вими службами безпеки, які взаємодіють з контр-

розвідкою, розроблений та введений жорсткий ко-

нтроль за технічною і комерційною документацією, 

яка передається місцевими фірмами іноземним 

спецслужбам, яких дозволено знайомити тільки з 

матеріалами, що мають особливу позначку у ви-

гляді штампу червоного кольору з спеціальною вка-

зівкою «для інформації». За останні роки промис-

лові служби безпеки вдосконалюють систему під-

бору персоналу, який проходить трьохступеневу 

перевірку. Служба безпеки фірми перевіряє не 

тільки набраний персонал, але і його родичів, дру-

зів та інші зв’язки.  

У деяких країнах, приміром, правове регламе-

нтування відносин щодо комерційної таємниці 

здійснюється на підставі законів про захист від не-

добросовісної конкуренції (Китай, Німеччина, Уго-

рщина, Швейцарія, Болгарія, Греція, Іспанія, Люк-

сембург, Польща, Румунія, Фінляндія та ін.). Так, у 

Швейцарії поняття «комерційної таємниці» розгля-

дають як технічну або комерційну інформацію, що 

впливає на комерційні результати діяльності підп-

риємства, яка не є добре відома та загальнодо-

ступна і яку власник не відкриває, зважаючи на вла-

сні законні інтереси. Злочином є розкриття комер-

ційної таємниці зарубіжній державі або фірмі, а 

також використання переваг від відомостей, які є 

комерційною таємницею, одержаною незаконним 

шляхом. Закон Швейцарії про недобросовісну кон-

куренцію від 19 грудня 1986 р. містить положення 

щодо незаконного одержання відомостей, які є ко-

мерційною таємницею, або зловживання ними та 

забороняє всі методи конкуренції, пов’язані з вико-

ристанням комерційної таємниці, одержаної шля-

хом порушення умов конфіденційності. За такі дії 

передбачається накладання штрафів. Стаття 4 

цього Закону забороняє спонукання працівника до 

розголошення комерційної таємниці, що є делік-

том, як і розкриття технічної або торговельної таєм-

ниці, одержаної незаконно. Деліктом так само є ви-

користання відомостей третьою стороною, якщо 

вона знає, що вони одержані неправомірно. Якщо 

будь-який з наведених деліктів був учинений осо-

бою свідомо або навмисно, то вона підлягає кримі-

нальній відповідальності. 

У Німеччині у сфері комерційних секретів діє 

ряд законів, що спрямовані на правове регулювання 

виробничої та комерційної таємниці. Поняття виро-

бничої і комерційної таємниці детально викладено 

в параграфі 404 Закону про акціонерні товариства і 

параграфі 85 Закону про підприємства. Згідно з 

цими законами до виробничої таємниці належать 

відомості організаційного та технічного характеру, 

що стосуються способу виробництва, технології, 

організації праці, а також технічні відкриття, вина-

ходи чи відомості про характер і мету дослідниць-

ких робіт. Комерційною таємницею, на відміну від 

виробничої, є відомості, які стосуються організації 

та обсягів виробництва; стан ринків збуту; відомо-

сті про постачальників і споживачів; відомості про 

банківські операції. Згідно з указаними законами, 

які встановлюють обов’язки для конкретних осіб, 

що є членами органів управління фірми і компанії, 

та передбачають позбавлення волі строком до од-

ного року чи сплату штрафу у випадку, коли вони, 

всупереч забороні, розголосили комерційну або ви-

робничу таємницю, яка стала їм відома при вико-

нанні службових обов’язків.  

У Фінляндії під комерційною таємницею розу-

міють відомості, які мають зберігатися в таємниці: 

технології виробництва, схеми і креслення окремих 

вузлів та готових виробів, коло клієнтів, рівень цін 

та розміри знижок за прейскурантними цінами, бю-

джет фірми та інші дані, за умовою, що вони при їх 

отриманні конкурентами або третіми особами мо-

жуть спричинити збитки фірмі чи принести успіх 

конкурентам.  

У той же час є й держави, в яких інститут ко-

мерційної таємниці не знайшов свого спеціального 

закріплення на законодавчому рівні. Приміром, в 

Єгипті кожна організація самостійно визначає сис-

тему захисту комерційної інформації, у Нідерлан-

дах виробничі секрети регулюються загальними по-

ложеннями цивільного, трудового та криміналь-

ного права. В Японії теж майже відсутні 

законодавчі акти, що регулюють конфіденційну ін-

формацію, комерційну таємницю. Але необхідно 

зазначити те, що японський бізнес найменше стра-

ждає від просочування інформації. Це в першу 

чергу пов’язано з тим, що цій країні притаманна си-

стема «довічного найму», а також в кожній фірмі 

існують «кодекси поведінки службовця». У них за-

кріплені положення, які забороняють передавати 

стороннім особам конфіденційні відомості; укла-
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дати «сумнівні» угоди; навмисно завдавати еконо-

мічних збитків фірмі; давати та отримувати хабарі. 

Разом з тим, важливу роль в організації заходів по 

збереженню комерційної таємниці та науково-тех-

нічних секретів японського бізнесу відіграє Мініс-

терство зовнішньої торгівлі і промисловості. Підт-

римка подібних контактів з службами охорони та 

безпеки приватнопідприємницьких структур здійс-

нюють співробітники відділу безпеки Міністерства 

зовнішньої торгівлі і промисловості. 

Щодо України, то норми, регулюючі питання, 

пов'язані з комерційною таємницею, містяться в рі-

зних нормативно-законодавчих актах. Спеціаль-

ного ж комплексного закону про комерційну таєм-

ницю, на жаль, й до цього часу немає. Хоча й були 

розроблені проекти законів щодо охорони комер-

ційної таємниці, але вони не знайшли підтримки. 

Чинне ж законодавство встановлює тільки загальні 

правила у сфері виявлення, збору, аналізу та пере-

дачі інформації, яка зазначена як комерційна, від-

так питання внормування цієї сфери правових від-

носин залишаються актуальними. 

Висновки. Отже, ураховуючи зарубіжний до-

свід, з метою вдосконалення правового регулю-

вання комерційної таємниці у трудових відносинах, 

вважаємо за доцільне передбачити у новому Трудо-

вому кодексі України (а) статтю «Обов’язки праці-

вника щодо збереження комерційної таємниці» та 

надати їх виключний перелік; (б) доповнити пере-

лік підстав звільнення за ініціативою роботодавця 

такою підставою, як умисне розголошення охоро-

нюваної законом таємниці, що стала відомою пра-

цівнику у зв'язку з виконанням ним трудових обов'-

язків, у тому числі розголошення персональних да-

них інших працівників. 

Також існує необхідність у прийнятті в Україні 

спеціального комплексного закону про комерційну 

таємницю, гармонізованого з міжнародно-право-

вими стандартами охорони комерційної таємниці, 

який би, зокрема: визначав суб’єктів прав на коме-

рційну таємницю, закріплював суб’єктивні права 

на комерційну таємницю, розкривав їх зміст, уста-

новлював основні засади їх реалізації, охорони та 

захисту, регулював питання збереження конфіден-

ційності комерційної таємниці в трудових відноси-

нах та після їх припинення, визначав умови цивіль-

ного обігу комерційно цінної інформації, регламен-

тував доступ до неї владних органів, містив чіткий 

перелік інформації, яка не може становити комер-

ційну таємницю, тощо. 
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Анотація 

Стаття присвячена аналізу зарубіжного законодавства щодо правового регулювання дистанційної зай-

нятості працівників. Зроблено висновок, що в умовах сьогодення, особливо в період пандемії, для держави 

та суспільства врегулювання відносин, пов’язаних з дистанційною зайнятістю, має неабияке значення. При 

цьому важливим є використання зарубіжного досвіду на ринку праці України, що сприятиме не лише ро-

зширенню національного ринку праці, а й дозволить національній економіці брати активну участь у між-

народному технічному розподілі праці та найбільш повно використовувати переваги від використання та-

кої форми зайнятості. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of foreign legislation on the legal regulation of remote employ-

ment. It is concluded that in today's conditions, especially dur ing the pandemic, for the state and society, 

the settlement of relations related to remote employment is of great importance. It is important to use 

foreign experience in the labor market of Ukraine, which will not only expand the national labor market, 

but also allow the national economy to actively participate in the international technical division of labor 

and make the most of the benefits of this form of employment.  

Ключові слова: дистанційна зайнятість, працівник, роботодавець, зарубіжний досвід, телеробота. 
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За останні роки відбулося ряд трансформа-

ційних процесів. Розвиток інформаційних та ко-

мунікаційних технологій, а також еволюція тру-

дових правовідносин призвели до появи ряду 

нових нестандартних форм зайнятості, які набу-

вають усе більшої популярності у трудовій 

сфері нашої держави й дозволяють частково мо-

дернізувати ринок праці у нашій державі у від-

повідності до загальносвітових тенденцій. Од-

нією із таких нестандартних форм є дистанційна 

зайнятість працівників, яка надала можливість 

багатьом особам працювати у максимально зру-

чних та комфортних для них умовах без 

прив’язки до місця роботи та без установлення 

соціальних зв’язків із іншими працівниками та 

роботодавцем. Такі працівники самостійно оби-

рають місце для роботи, режим праці та відпо-

чинку, більш продуктивно й ефективно викори-

стовують власний час, мають можливість бі-

льше часу приділяти власним потребам та 

інтересам. Роботодавці, в свою чергу, позбавля-

ються обов’язку облаштування робочого місця 

працівника, але при цьому, мають можливість за 

допомогою інформаційних та комунікаційних 

технологій постійно бути на зв’язку із працівни-

ками та впливати на їх трудову діяльність. Ви-

никли нові економічні моделі і працівники 

усього світу більше не прив’язані виключно до 

місця проживання. Завдяки науково-технічному 

прогресу, працівники не зобов’язані не лише пе-

реїжджати у інше місто чи країну задля вико-

нання трудової функції, левовій частці праців-

ників не потрібно навіть виходити із дому і до-

биратися до офісу, оскільки їх робоче місце 

може бути там, де у них є доступ до комп’ютера 

та Інтернету. Крім того, у зв’язку зі спалахом 

COVID-19, суттєво збільшилися ресурси для за-

провадження дистанційної роботи як організа-

ційного заходу фізичного дистанціювання, що 

має на меті запобігання зараженню коронавіру-

сом на робочих місцях. Отже, дистанційна за-

йнятість потрібне явище як в умовах економіч-

ної кризи, так і в мовах скорочення попиту на 

робочу силу. 

Слід зазначити, що до пандемії відносно не-

значна частина населення у світі працювала ди-

станційно на постійній основі. Так, за оцінками  

МОП, 8% світової робочої сили, або приблизно 

260 мільйонів працівниць, постійно працювали 

вдома до пандемії COVID-19. Для країн ЄС у 

2019 році частка дистанційних працівниць у віці 

15-64 років становила лише трохи більше 5% і 

залишалася такою протягом останнього десяти-

ліття; щоправда, дещо зросла частка тих, хто 

іноді працювали удома: з 6% у 2009 році до 9% 
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у 2019 році (Євростат). За даними Євростату, се-

ред країн-членів ЄС найбільшу частку віддале-

них працівниць мали Нідерланди та Фінляндія 

(14% зайнятих людей, які зазвичай працювали з 

дому у 2019 році), за ними йдуть Люксембург та 

Австрія (де 12% та 10% відповідно). Станом на 

2018 рік близько 24% всіх працюючих америка-

нок працювали віддалено принаймні частину 

часу (за даними Федерального бюро статистики 

праці), але регулярно працювати віддалено у 

США мали змогу лише 7% працівниць (згідно з 

проведеним у 2019 році Національним обсте-

женням про компенсацію (NCS) Федерального 

бюро статистики праці). 

Загалом же, за даними дослідження Global 

State of Remote Work (Owl Labs, 2018), лише 

трохи більше половини (56%) компаній у всьому 

світі станом на 2018 рік передбачали для співро-

бітниць можливість виконувати роботу дистан-

ційно хоча б у якійсь формі. Важливим розріз-

ненням тут є те, що до пандемії вдома працю-

вали переважно самозайняті особи. За оцінками 

МОП, лише 19% тих, хто постійно працювали 

вдома до пандемії COVID-19, були найманими 

працівницями; у ЄС серед найманих працівниць 

таких було лише 3%, натомість частка працюю-

чих удома самозайнятих послідовно зростала, 

сягнувши 19% у 2019 році. 

Натомість пандемія очікувано змінила ситу-

ацію. Так, у розпал пандемії – у березні-квітні – 

в тій чи іншій мірі вдома працювали дві третини 

(62%) всіх працюючих у США (згідно з панель-

ними даними Gallup). У країнах ЄС ці показники 

були дещо меншими, проте різниця із ситуацією 

до пандемії є значною. Так, в аналогічний період 

у Німеччині та Угорщині в тій чи іншій мірі ро-

боту вдома виконувала чверть усього зайнятого 

населення, а в Чехії та Польщі таких працівниць 

була майже третина. 

Важливою умовою успішного функціону-

вання правового механізму дистанційної зайня-

тості в Україні є його вдосконалення на основі 

позитивного зарубіжного досвіду в цій сфері.  

Перш за все, аналізуючи зарубіжне законодавство 

розглянемо поняття «дистанційна зайнятість». Так, 

поняття дистанційних форм зайнятості в правовій 

системі США ототожнюється та заміняється іншим 

– «телеробота» («telework»), яке було введено в на-

уковий обіг американцем Джеком Нілсом ще в 1973 

р., після чого розпочався розвиток віртуальних 

фірм як нестандартної форми організації бізнесу. 

На сьогоднішній день діє дуалістична модель нор-

мативно-правового регулювання телероботи. Так, 

на Федеральному рівні 9 грудня 2010 р. Конгресом 

США був прийнятий Закон «Про поширення теле-

роботи» (The Telework Enhancement Act of 2010), 

положення якого визначають термін «телеробота» 

як угоду про роботу, відповідно до якої працівник 

виконує свої обов'язки й несе відповідну за них від-

повідальність, а також виконує іншу “дозволену ро-

боту, перебуваючи на затвердженому робочому мі-

сці, відмінному від первинно встановленого.  

Правове регулювання телероботи в приват-

ному секторі США здійснюється за допомогою ак-

тів соціального партнерства. Наприклад, у штаті 

Делавер на галузевому рівні соціальними партне-

рами в хімічній промисловості дано рекомендації з 

регулювання телероботи на рівні компаній. У штаті 

Вісконсін муніципальні лікарні та клініки, Амери-

канська федерація державних, окружних і муніци-

пальних службовців досягли угоди в 1984 році, яка 

дозволяє невеликому числу співробітників здійс-

нювати обробку текстів для роботи в своїх будин-

ках [203, c. 549]. Саме такі спроби розвантажити 

офіси на вигідних умовах для працівника та робо-

тодавця дають змогу якісно виконувати роботу, об-

лаштовувати робоче місце згідно до індивідуальних 

потреб працівника, скоротити затрачений час необ-

хідний для переїзду на роботу та з роботи й значно 

покращили умови праці дистанційного працівника. 

Отже, завдячуючи раціональній, правильній та 

виваженій політиці щодо використання дистанцій-

них форм власності, США не тільки популяризують 

та запроваджують серед зайнятого населення кра-

їни вигідні умови праці, а й через їх законодавче 

впровадження вирішують ряд соціальних та еконо-

мічних проблем таких, як розвантаження основних 

доріг та автомагістралей; зменшення заторів; еко-

номія пального; зменшення рівня забруднення по-

вітря. 

Указаний досвід США із урегулювання еколо-

гічних та соціально-економічних проблем держави 

за рахунок збільшення дистанційних форм зайнято-

сті населення є прийнятним і для України, зокрема 

для цього доцільно, насамперед, законодавчо забез-

печити права, авторство працівників із дистанцій-

ними формами зайнятості, а також розробити та 

внести відповідні зміни в податкове законодавство 

щодо надання податкової пільги роботодавцям, які 

використовують дистанційні форми зайнятості, в 

законодавство про працю, зокрема КЗпП України, 

Закон України «Про зайнятість населення», де б но-

рмативно закріплювалися права й обов’язки праці-

вників і роботодавців з дистанційними формами 

зайнятості тощо.  

Європейська спільнота провівши дослідження 

та проаналізувавши ринок праці вже давно прий-

шла до висновку, що застосування дистанційних 

форм зайнятості є взаємовигідними для працівника 

та роботодавця. Тому робота щодо нормативного 

забезпечення дистанційних форм зайнятості ве-

деться вже тривалий час, як на загальноєвропейсь-

кому рівні, так і на рівні кожної країни. Так, на рівні 

ЄС Європейською комісією та Європейським об'є-

днанням профспілок і роботодавців (ЕТUC, UNІСЕ, 

UЕАРМЕ, СЕЕР) 16 липня 2002 р. була укладена 

Європейська рамкова угода про дистанційні форми 

зайнятості. Статтею 2 визначено, що телеробота є 

однією із форм організації та/або виконання роботи 

із використанням інформаційних технологій у кон-

тексті трудового договору/відносин, де робота, яка 

також може бути виконана в приміщеннях робото-

давця, здійснюється за межами цих приміщень на 

постійній основі. Метою укладення цього докуме-
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нту було визначення загальної основи для викорис-

тання телероботи таким чином, щоб задовольнити 

потреби роботодавців і працівників. Угода визна-

чає основні сфери, що вимагають адаптації або осо-

бливої уваги, коли люди працюють поза приміщен-

нями роботодавця, для захисту даних працівника, 

недоторканності приватного життя, здоров'я та без-

пеки, організації роботи, навчання тощо.  

Імплементувати цю Угоду країни мають із ура-

хуванням національного законодавства та відпо-

відно до своїх стандартів. Найпоширенішим спосо-

бом імплементації Європейської рамкової угоди 

про телероботу стало укладення внутрішньодержа-

вних угод на національному та міжгалузевому рів-

нях. Наприклад, у Бельгії була укладена націона-

льна Колективна угода від 9 листопада 2005 р. за № 

85 про телероботу, а її положення стали обов'язко-

вими за допомогою підписання Королівського 

указу від 13 червня 2006 р. Такий спосіб імплемен-

тації можливий також і для України адже він є перш 

за все імперативним, тобто обов’язковим для вико-

нання для всіх роботодавців і працівників, не ство-

рює суперечностей у законодавстві, тому що має 

найвищу юридичну силу та чітко регулює трудові 

правовідносини не утворюючи подвійного тракту-

вання закону. 

У порівнянні з Європейською рамковою уго-

дою про телепрацю 2002 р., Колективна угода № 85 

більш докладно визначає зміст індивідуального 

трудового договору, укладеного в письмовій формі 

між працівниками з дистанційними формами зайня-

тості та їх роботодавцями, наслідки відсутності та-

кого письмового договору угоди, а також питання 

витрат, пов'язаних із випадками поломок устатку-

вання. Так, у ст. 6 Колективної угоди № 85 перед-

бачається, що індивідуальний трудовий договір, ук-

ладений у письмовій формі до початку роботи, по-

винний містити наступну інформацію: (а) час 

роботи та дні, в які вона виконується при необхід-

ності дні / або час, коли працівник знаходиться на 

підприємстві; (б) час, у період якого з працівником 

можна зв’язатись, визначеним способом; (в) випа-

дки компенсації роботодавцем працівнику витрат, 

пов’язаних із самим устаткуванням та його полом-

ками; (г) умови, при яких працівник має право ви-

конувати роботу в офісі роботодавця; (д) строк по-

відомлення, перед звільненням та/або термін ро-

боти та умови її продовження. У випадку 

відсутності письмової угоди з даних питань праців-

ник має право на роботу в офісі роботодавця.  

У статті 13 Колективної угоди № 85 передба-

чається, що у випадку поломки устаткування, пра-

цівник повинен негайно інформувати про це робо-

тодавця. У такому випадку може бути визначений 

порядок дій, а саме заміна устаткування або тимча-

сове призначення на роботу в офіс роботодавця. Ця 

Угода розповсюджується Королівським наказом на 

всіх працівників та є по суті, «імперативним пра-

вом», тобто забезпечується нормами державного 

примусу. На нашу думку, це є правильним та необ-

хідним, особливо для країн із низьким рівнем еко-

номічного та соціального розвитку, що буде спри-

яти, у першу чергу чіткому виконанню та дотри-

манню законодавства про дистанційні форми зай-

нятості. 

З метою імплементації та реалізації угоди ЄС 

про телероботу Велика Британія розробила рекоме-

ндації, зводи правил або керівництв щодо дистан-

ційних форм зайнятості населення. У Великій Бри-

танії соціальні партнери та уряд домовилися про 

практичні кодекси, спрямовані на компанії. Так, на-

приклад, організація соціальних партнерів Конфе-

дерації британської промисловості (CBI), конгрес 

тред-юніонів (BKT) і CEEP Великої Британії пого-

дилися в серпні 2003 р. на керівні начала регулю-

вання телероботи, які потім були опубліковані Де-

партаментом торгівлі та промисловості. Чіткого 

правового статусу цей документ не має. Тоді як 

конгрес тред-юніонів та CEEP Великої Британії ін-

терпретував керівні начала регулювання телеро-

боти як угоду, Генеральний директор Конфедерації 

британської промисловості вважає їх текст як доб-

ровільним і необов'язковим.  

Також виробленням власних правил застосу-

вання роботодавцями телероботи займаються бри-

танські профспілки. Так, британська профспілка 

MSF (Manufacturing, Sсience and Finance) формулює 

наступні вимоги до умов праці працівників з диста-

нційними формами зайнятості: (1) вони повинні 

бути службовцями підприємства, а не вважатися 

працюючими за контрактом; (2) щоб уникнути ізо-

ляції, трудові контракти повинні включати вимоги, 

щоб працівники періодично відвідували офіс; (3) 

вдома в працівників повинна бути окрема кімната 

для телероботи, окремий телефон, підприємці по-

винні оплатити додаткові витрати; (4) телепраців-

ники повинні регулярно спілкуватися між собою й 

менеджером за допомогою електронної пошти й те-

лефонних зв'язків, витрати повністю оплачуються 

підприємцем; (5) телепрацівники повинні забезпе-

чуватися всіма соціальними гарантіями, як зви-

чайні працівників, включаючи умови охорони ди-

тинства й сімейну відпустку; (6) кількість робочих 

годин повинна бути чітко визначена, а телепраців-

ники повинні бути включені в плани підвищення 

кваліфікації; (7) підприємцем повинне бути забез-

печене все комп'ютерне встаткування, а також від-

повідальність за інсталяцію, обслуговування, стра-

хування й згоду з вимогами безпеки й здоров'я; (8) 

підприємець повинен також прийняти юридичну 

відповідальність за будь-який нещасний випадок 

або збиток; (9) телеробота повинна бути добровіль-

ною, а працівники повинні мати право повернутися 

до роботи в офісі. Наведені правила чітко регламе-

нтують права й обов’язки обох сторін трудових ві-

дносин, та не залишають простору для виникнення 

безпідставних трудових спорів, що є правильним 

особливо для української правової системи. Як ре-

зультат раціональної політики держави у сфері зай-

нятості населення кількість працівників із дистан-

ційними формами зайнятості постійно зростає. Ве-

лика Британія пішла шляхом ряду Європейських 

країн та активно використовує працю дистанційних 

працівників, що не тільки приносить кошти до її 
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Державного бюджету, а й значно економить ви-

трати на соціальні видатки для населення.  

Ураховуючи те, що Україна обрала Європейсь-

кий курс розвитку та прагне стати повноцінним 

членом ЄС, на нашу думку, потрібно на законодав-

чому рівні імплементувати положення Європейсь-

кої рамкової угоди про телероботу, беручи до уваги 

особливості національної системи законодавства. 

Україна повинна піти шляхом Великої Британії та 

виробити необов'язкові кодекси, рекомендації, ме-

тодичні посібники, що містять керівні принципи за-

стосування телероботи, а також за принципом Бель-

гії імплементувати основні положення рамкової 

угоди, яка б забезпечувала: 

– гідні умови праці «дистанційним» працівни-

кам за рахунок роботодавця, а саме вдома у праців-

ників повинна бути окрема кімната для телероботи, 

окремий телефон, підприємці повинні оплатити до-

даткові витрати; 

– соціальні та правові гарантії роботи (охорона 

дитинства й сімейна відпустка, кількість робочих 

годин повинна бути чітко визначена, а телепраців-

ники повинні бути включені в плани підвищення 

кваліфікації, тощо);  

– дотримання вимог безпеки роботи (підпри-

ємець повинен прийняти юридичну відповідаль-

ність за будь-який нещасний випадок або збиток);  

– законодавчу регламентацію правил, обов’яз-

ків та умов укладання договору із працівниками ди-

станційної форми зайнятості. 

Специфічно врегульовані трудові відносини 

дистанційного працівника з роботодавцем в Авст-

рії. У цій державі використовується загальна мо-

дель урегулювання окремих трудових відносин, згі-

дно з якою до спеціальних груп працівників засто-

совуються загальні та спеціальні норми 

національного й міжнародного права, а саме:  

– загальні національні норми, які прямо або по-

бічно регламентують працю надомників, до яких 

віднесено Цивільний звід уложень Австрії 

(Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) 1811 р., який 

установлює загальні положення про договори, а так 

положення про договори надання послуг, а також 

австрійський Закон «Про трудові відносини» 

(Arbeitsverfassungsgesetz) 1973 р., який конкретизує 

окремі норми Цивільного зводу уложень Австрії, а 

разом з тим дає визначення поняттям «працівник» 

та «роботодавець» і перераховує основні принципи 

трудових правовідносин;  

– спеціальні правові норми. Праця «дистанцій-

ників» у всіх сферах (за винятком сільського та лі-

сового господарства) та трудові відносини (попере-

дні, супутні й наступні) між такими працівниками 

та роботодавцями в Австрії регламентується спеці-

альним Законом «Про працю працівників з дистан-

ційною формою зайнятості» (Heimarbeitsgesetz) 

1960 р., який встановлює, що сторонами в таких 

правовідносинах є дистанційний працівник та замо-

вник (поняття «роботодавець» у цьому випадку не 

застосовується). Крім цього, Закон регламентує 

такі питання: (1) порядок оголошення задач замов-

ником дистанційному працівнику та його відповідь 

на таке замовлення; (2) істотні умови трудового до-

говору між дистанційним працівником та замовни-

ком (щомісячна оплата праці з можливістю виплат 

авансів; умови праці; спеціальні права та обов'язки 

сторін таких правовідносин (зокрема, замовник зо-

бов'язується сплачувати внески до фонду медич-

ного страхування дистанційного працівника)); (3) 

питання неможливості здійснення працівником 

своїх трудових функцій на дому, тобто, неможли-

вість набуття особою статусу дистанційного праці-

вника, головним чином, виходячи з принципів охо-

рони праці та інтересів споживачів; (4) заборона ок-

ремих видів діяльності, що не допускається 

виконувати на дому (головним чином, законода-

вець забороняє здійснювати на дому діяльність з 

виготовлення, обробка, переробки чи упаковки 

продуктів харчування, напоїв, лікарських засобів та 

косметичної продукції, а також відзначає, що ор-

гани державної влади попередньо погодившись з 

представниками роботодавців і дистанційних пра-

цівників, можуть накладати додаткові заборони для 

каталогу трудової діяльності в дистанційних умо-

вах). Щодо заборони окремих видів трудової діяль-

ності в дистанційних умовах варто зауважити, що 

така практика широко застосовується багатьма дер-

жавами світу в різних формах, а саме: у формі пря-

мої заборони та обмеження (вимога по сертифіка-

ції); (5) особливі правила визначення відпусток, ви-

хідних днів, лікарняних і компенсацій при 

припиненні трудових правовідносин з дистанцій-

ними працівниками; (6) питання контрольної діяль-

ності Інспекції праці (законодавець указує, що ро-

ботодавець і дистанційний працівник зобов'язані 

надавати інспекторам усі необхідні їм документи, 

що стосуються вимог до виробництва та бухгалтер-

ського обліку, інспектори також мають право при-

тягувати до відповідальності роботодавців, які за-

нижують суми винагороди за працю, накладати 

штрафи за порушення норм про безпеку праці та 

охорону здоров'я).  

Проаналізувавши практику нормативного та 

практичного врегулювання праці дистанційних 

працівників в Австрії, необхідно вказати, що їх 

праця врегульовується як загальним, так і спеціаль-

ним законодавством. Тому, на відміну від сталої ду-

мки, якої дотримується ряд вітчизняних науковців 

у галузі трудового права, у новому Трудовому ко-

дексі України все-таки повинні міститися тільки за-

гальні положення про дистанційних працівників і їх 

працю, а їх конкретизація повинна закріплюватися 

у спеціальному законі. Так, ураховуючи специфіку 

трудової діяльності дистанційних працівників і по-

зитивний досвід окремих європейських держав, 

вбачається необхідним у розробці та прийнятті спе-

ціального закону стосовно правового регулювання 

праці дистанційних працівників, в якому потрібно, 

зокрема врегулювати процес виникнення та припи-

нення трудових правовідносин дистанційної зайня-

тості та організації умов виконання роботи, зокрема 

забезпечення необхідним устаткуванням та програ-

мним забезпеченням; установити права й обов'язки 

роботодавця та дистанційного працівника, забезпе-

чити такі соціальні гарантії, як порядок отримання 
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відпусток, вихідних днів, лікарняних і компенсацій 

при припиненні трудових правовідносин з дистан-

ційними працівниками. 

На сьогодні можна відзначити позитивні тен-

денції й в Україні щодо дистанційної зайнятості. 

Так, сучасний етап її розвитку окреслюється також 

нестримним розвитком трудових відносин, членст-

вом у глобальній фінансовій системі, що, у свою 

чергу, відображається у соціальних, економічних та 

інших процесах. Науково-технічний розвиток, 

вплив та досвід більш високо-розвинутих країн За-

ходу дає поштовх для швидкого розвитку різнома-

нітних форм зайнятості. Зокрема, це й стосується 

дистанційної зайнятості, яка останнім часом набу-

ває все більшого розповсюдження. Зокрема, за да-

ними дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», 

станом на березень 29% дорослого населення Укра-

їни працювали дистанційно; серед користувачок Ін-

тернету (таке дослідження проводила агенція 

DigData) частка працюючих удома була дещо ви-

щою – 31%. У квітні серед жительок українських 

міст із населенням понад 50 тис. працювали з дому 

неповний чи повний робочий день уже 40% (за да-

ними опитування Gradus). 

Відтак через охоплення дистанційною працею 

все ж значно більшої кількості населення, ніж ра-

ніше, для багатьох пандемія зробила більш очевид-

ними як її переваги, так і недоліки. Наразі у Верхо-

вній Раді України зареєстровано законопроект № 

4051 «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо удосконалення правового регулювання 

дистанційної роботи», яким пропонується запрова-

дити два самостійні види (форми) роботи – дистан-

ційну і надомну. Законопроектом пропонується ви-

значити, що дистанційна робота – це така форма ор-

ганізації трудових відносин між працівником та 

роботодавцем та/або виконання роботи, коли ро-

бота виконується працівником поза приміщеннями 

роботодавця в будь-якому місці за його вибором та 

з використанням інформаційно-комунікаційних те-

хнологій. Загалом, проаналізувавши указаний зако-

нопроект, слід зазначити, що запропоновані зміни 

можна охарактеризувати як доволі прогресивні. 

Висновки. Підводячи підсумок вищевикладе-

ному слід констатувати, що в умовах сьогодення, 

особливо в період пандемії, для держави та суспі-

льства врегулювання відносин, пов’язаних з диста-

нційною зайнятістю, має неабияке значення. При 

цьому важливим є використання зарубіжного дос-

віду на ринку праці України, що сприятиме не лише 

розширенню національного ринку праці, а й дозво-

лить національній економіці брати активну участь 

у міжнародному технічному розподілі праці та най-

більш повно використовувати переваги від викори-

стання такої форми зайнятості. Це дозволить, у пе-

ршу чергу, збалансувати попит та пропозицію на 

ринку праці України, стати вітчизняній робочій 

силі більш мобільною, допомогти знайти роботу 

або додатковий дохід населенню країни. Тому сьо-

годні важливим є забезпечити: гідні умови праці 

«дистанційним» працівникам; соціальні та пра-

вові гарантії роботи; дотримання вимог безпеки 

роботи; законодавчу регламентацію правил, 

обов’язків та умов укладання договору із праці-

вниками дистанційної форми зайнятості.  
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Анотація 

Стаття присвячена формулюванню поняття принципів адміністративно-правового забезпечення еко-

номічних інтересів України як комплексної категорії, визначенню проблемних питань впровадження вка-

заної категорії у правотворчу та правозастосовну сфери, окресленню на цій основі напрямів подальшого 

розвитку вказаних принципів. За результатами проведеного дослідження визначено сутність принципів 

адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України як нової у доктрині адміністрати-

вного права самостійної правової категорії. 

Доведено, що принципами адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України 

необхідно вважати нормативно закріплені визначальні засади адміністративно-правового регулювання, 

що здійснюється із зазначеною метою. Специфіка економічної системи та сфери економічних відносин як 

об’єкта публічного адміністрування дозволяє стверджувати про наступні специфічні ознаки окреслених 

принципів. 

Abstract 

The article is devoted to the formulation of the concept of principles of administrative and legal support of 

economic interests of Ukraine as a complex category, identification of problematic issues of implementation of 

this category in lawmaking and law enforcement, outlining on this basis the further development of these princi-

ples. According to the results of the study, the essence of the principles of administrative and legal support of 

economic interests of Ukraine as a new in the doctrine of administrative law of an independent legal category is 

determined. 

It is proved that the principles of administrative and legal support of economic interests of Ukraine should be 

considered the normatively established defining principles of administrative and legal regulation, which is carried 

out for this purpose. The specificity of the economic system and the sphere of economic relations as an object of 

public administration allows us to assert the following specific features of the outlined principles. 
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Актуальність теми. Актуальність форму-

вання теоретичних засад розвитку принципів адмі-

ністративно-правового забезпечення економічних 

інтересів України, в тому числі й формулювання 

поняття вказаних принципів слідує з наявних пока-

зників економічного розвитку України у взає-

мозв’язку із даними аналізу адміністративно-пра-

вового забезпечення у цій сфері. Так, за даними ста-

тистичних досліджень, здійснених підрозділами 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сіль-

ського господарства України, частка тіньового сек-

тору економіки України у січні-березні 2020 року 

становила в цілому на рівні 35-40 відсотків від 

ВВП. При цьому істотними причинами наводяться 

чинники, що знаходяться у межах саме правового 

поля: недостатній рівень захисту власності, низь-

кий рівень інституційної спроможності судової гі-

лки влади (в тому числі - адміністративного судо-

чинства), значний рівень корупції, а також істотні 

проблеми щодо стабільності діяльності фінансової 

системи. Подолання зазначених чинників вбача-

ється Міністерством за рахунок створення, у першу 

чергу, такої інституційної структури, за якої ті-
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ньова діяльність була б невигідною [1]. Попри на-

ведене сьогодні спостерігається відсутність ком-

плексного та єдиного у теоретичному контексті 

опрацювання засад розвитку адміністративно-пра-

вового забезпечення економічних інтересів Укра-

їни, в тому числі - опрацювання принципів відпові-

дного забезпечення, що можна вважати наріжним 

каменем виконання окреслених завдань.  

Огляд найбільш дотичних досліджень і пуб-

лікацій свідчить про наявність комплексних дослі-

джень стосовно дотичних сфер адміністративно-

правового регулювання: протидія тіньовій еконо-

міці (Тильчик О.В., 2018 р.) [2], забезпечення мит-

ної безпеки (О.І. Попівняк, 2020 р.) [3], кадрова по-

літика у контексті забезпечення законності у пода-

тковій та митній сферах (Мельник Ю.С., 2020 р.) 

[4], окремі проблемні питання адміністративно-

правового забезпечення захисту державних еконо-

мічних інтересів (колективна монографія за редак-

цією Рябченко О.П., 2020 р.) [5]. Втім, комплекс-

ного опрацювання принципів адміністративно-пра-

вового забезпечення економічних інтересів 

держави України як цілісної категорії здійснено не 

було.  

Мета статті. Тому актуальним є формулю-

вання поняття принципів адміністративно-право-

вого забезпечення економічних інтересів України 

як комплексної категорії, визначення проблемних 

питань впровадження вказаної категорії у правот-

ворчу та правозастосовну сфери, окреслення на цій 

основі напрямів подальшого розвитку вказаних 

принципів. 

Основний матеріал. На досягнення пріорите-

тів, висвітлених у Національній доповіді «Цілі ста-

лого розвитку: Україна», забезпечення дотримання 

Цілей сталого розвитку України на період до 2030 

року Указом Президента України від 30.09.2019 р. 

№ 722/2019 [6] визначено пріоритетні напрями до-

сягнення вказаних Цілей. Втім, аналіз їх змісту сві-

дчить про слабку інституційну спроможність чин-

ного системи адміністративно-правового забезпе-

чення економічних інтересів України. Це 

виражається, передусім, у широких за змістом фор-

мулюваннях відповідних пріоритетів, а також недо-

статній їх узгодженості із термінологічним апара-

том сучасного адміністративного права (напри-

клад: «подолання бідності», «подолання голоду» та 

деякі інші).  

Поширеною у теорії адміністративного права є 

позиція щодо розуміння принципів як вимог, стабі-

льних та об’єктивно зумовлених властивостями ад-

міністративного права, на яких засновується перед-

бачена законом діяльність уповноважених 

суб’єктів публічної влади. При цьому виділяються 

такі властивості принципів: визначальною метою є 

забезпечення, з одного боку, прав та свобод лю-

дини, а з іншого - належного функціонування дер-

жави та суспільства; відзначаються високим рівнем 

абстрактності та стабільністю, визначають напрями 

подальшого розвитку адміністративного права; яв-

ляють собою керівні настанови щодо діяльності 

суб’єктів публічної влади; поєднання ідеалізації по-

ведінки суб’єктів правовідносин та можливості ре-

ального досягнення окреслених моделей поведінки 

[7, с. 39-40]. Наведена позиція привертає до себе 

увагу суто прагматичним підходом, оскільки прин-

ципи адміністративного права сприймаються у кон-

тексті, переважно правозастосовної діяльності упо-

вноважених суб’єктів. Втім, такий підхід поясню-

ється врахуванням вченими сучасних тенденцій 

розвитку адміністративного права, що передбача-

ють ключовою метою його існування саме захист 

суб’єктивних прав, свобод, законних інтересів [8, с. 

78], а тому його варто підтримати та взяти за основу 

для подальшого дослідження.  

Такі властивості принципів адміністративного 

права, як: відображення визначних характеристик 

цієї галузі права, нормативний характер, високий 

рівень абстрактності формулювання - можна вва-

жати аксіоматичними у юридичній літературі. Так, 

Ю.П. Битяк розуміє принципи адміністративного 

права як визначальні засади, що є об’єктивно визна-

ченими та відповідно до яких формується зміст і 

функціонує система галузі адміністративного 

права. Щодо принципів адміністративного права 

зазначається про: нерозривність їх суб’єктивного та 

об’єктивного аспектів, історичний характер утво-

рення, можливість їх реалізації виключно у межах 

соціальної діяльності, відображення ними інтересів 

та потреб держави і суспільства. Суб’єктом же за-

значених потреб виступає народ України. З іншого 

боку, нормативний характер принципів не завжди 

однозначно визнавався вченими-адміністративіс-

тами. Так, І.Л. Бородін, визнаючи принципи адміні-

стративного права його теоретичною основою, а 

дотримання їх - запорукою його ефективності, вка-

зував на можливість існування їх у неписаному ви-

гляді [3, с. 63; 9, с. 29-30; 10, с. 16]. Щодо остан-

нього положення вважаємо, що воно не повною мі-

рою узгоджується із актуальними тенденціями 

розвитку адміністративного права, зокрема - стосо-

вно визнання його нерозривного генетичного 

зв’язку із засобами захисту суб’єктивних прав [8, с. 

78], що передбачає необхідність здійснення 

суб’єктами публічної влади своєї діяльності суворо 

у межах, визначених законодавством. Тому вважа-

ємо за необхідне підтримати наведену вище актуа-

льну наукову позицію щодо притаманності принци-

пам адміністративного права нормативного харак-

теру.  

З етимологічної та філософської точки зору 

термін «принцип» означає «першоджерело», «пер-

шооснова», «початок». Філософія додатково закрі-

плює за цим поняттям значення основного правила 

поведінки, керівної, вихідної ідеї. Представниками 

адміністративно-правової доктрини у сфері право-

охоронної діяльності принципи адміністративного 

права представляються й як правові вимоги, адре-

совані не тільки громадянам та правоохоронним ор-

ганам, але й суб’єктам, що здійснюють факультати-

вну діяльність щодо забезпечення законності у від-

повідних правовідносинах, насамперед - суб’єкти 

правотворчості [3, с. 63; 11, с. 363; 12, с. 51].  



62 The scientific heritage No 60 (2021) 

Побутове розуміння принципу передбачає пе-

вні установки людини (теоретичні, практичні, мо-

ральні), які є керівними для неї впродовж її життя 

та при здійсненні різних видів діяльності. Загально-

наукове значення принципу включає в себе загальні 

вимоги щодо побудови, структури теорії, певна за-

гальна основа для визначеної сукупності фактів. 

Принципи відображають суттєві характеристики 

певної системи, що є неодмінною умовою реаліза-

ції нею свого призначення [13, с. 519].  

О.І. Попівняк демонструє засади нормативіст-

ського підходу при визначенні сутності й змісту 

принципів діяльності щодо забезпечення митної 

безпеки, що виявляється у врахуванні загальних по-

ложень адміністративного права, відповідних про-

ваджень до визначення відповідних принципів. На 

обґрунтування такого підходу вказується про мож-

ливість виявлення онтологічних засад відповідних 

принципів. Водночас дослідник пропонує врахову-

вати статичний елемент адміністративних юрисди-

кційних та неюрисдикційних проваджень, а саме - 

розуміння їх як процесуальної форми відповідних 

процедур. На основі цього стверджується про поня-

тійно-логічний ряд: принципи діяльності - прин-

ципи адміністративного процесу - принципи адмі-

ністративного процесуального права - принципи 

права [3, с. 64-65]. Науковий підхід вченого заслу-

говує на підтримку лише частково. По-перше, спе-

цифічна сфера предмета дослідження (належність її 

до правоохоронної діяльності) зумовила його зосе-

редженість на правозастосовному аспекті адмініст-

ративно-правового забезпечення. По-друге, наяв-

ність у доктрині адміністративного права статич-

ного його аспекта зумовлює необхідність 

приділення уваги розумінню вказаного забезпе-

чення не тільки як правозастосовної, але й як пра-

вотворчої діяльності. Втім, в іншій частині науко-

вий підхід О.Ю. Попівняка є достатньою мірою об-

ґрунтованим та прийнятним для здійснення 

подальшого дослідження.  

У контексті адміністративно-правового регу-

лювання в широкому сенсі принцип визначається 

як визначальна ідея, доктринальне положення, від-

повідно до якого здійснюється таке регулювання. 

Принцип має відображати закономірності адмініст-

ративно-правового регулювання, що мають визна-

чальне значення для його реалізації. Підкреслю-

ється визнаність принципу науковцями як його ви-

значальна риса. Джерелами формування принципів 

визначаються джерела певної галузі права загалом: 

рівень розвитку законодавства, рівень правової ку-

льтури, досвід правотворчої, правозастосовної дія-

льності, а також реалізації норм права. Подібне по-

няття принципів простежується й у доктрині держа-

вного управління, де під принципами розуміються 

відповідні положення, що мають: керівний харак-

тер для усіх сфері державного управління, вони ма-

ють нормативний характер, відображають законо-

мірності державного управління, є основою функ-

ціонування державного апарату [4, с. 50; 13, с. 519; 

14, с. 165; 15, с. 76; 16, с. 43-51; 17; 18, с. 651; 19, с. 

192].  

Опрацювання окреслених наукових позицій 

надає можливість зробити висновки щодо устале-

них ознак принципів адміністративного права: ви-

сокий рівень абстрактності формулювання, норма-

тивний характер, відображає відмітні основополо-

жні риси певної системи, усталеність у доктрині. 

Врахування положень сучасної парадигми адмініс-

тративного права стосовно генетичного зв’язку ад-

міністративного права із способами захисту прав та 

свобод людини дозволяє додати до наведеного пе-

реліку ознак ще одну - спрямованість усіх принци-

пів на досягнення зазначеної мети.  

Принципи публічного адміністрування сього-

дні поділяються на загальні та спеціальні. Загальні 

принципи характерні для будь-якого виду публіч-

ного адміністрування. Спеціальні - характерні для 

конкретного виду публічного адміністрування: ре-

алізація юридичної відповідальності за порушення 

встановлених публічною адміністрацією норм, а та-

кож встановлення такої відповідальності; реаліза-

ція юридичної відповідальності суб’єктів публіч-

ного адміністрування, а також встановлення такої 

відповідальності; надання адміністративних пос-

луг; здійснення публічного управління [8, с. 77]. 

Адміністративно-правове забезпечення економіч-

них інтересів України належить до останнього виду 

- публічного управління, що характеризується 

спрямованістю на: забезпечення реалізації пріори-

тетів у розвитку економіки; імперативного визна-

чення предмета адміністративно-правового регу-

лювання у цій сфері (визначення сфер недержавної 

власності); забезпечення ефективного співробітни-

цтва із зарубіжними партнерами (зовнішньоеконо-

мічна діяльність); імперативне визначення методів 

адміністративно-правового регулювання у сфері 

економіки (ліцензування, квотування, дозвільна ді-

яльність тощо) [7, с. 340-343]. З урахуванням змісту 

наведених напрямів публічного управління у сфері 

економіки безспірним постає те, що принципи ад-

міністративно-правового забезпечення економіч-

них інтересів України мають включати до себе не 

тільки принципи правозастосовної, але й принципи 

нормотворчої діяльності (насамперед - щодо визна-

чення сфер недержавної власності як предмета ад-

міністративно-правового регулювання, а також - 

щодо імперативного визначення методів адмініст-

ративно-правового регулювання). На жаль, вказа-

ний аспект недостатньою мірою висвітлений у про-

аналізованих наукових дослідженнях. Тому вико-

нання наведеного завдання зумовлює необхідність 

звернення до наукових напрацювань стосовно сут-

ності та ознак принципів нормотворчої діяльності.  

Поширеною є позиція щодо виділення загаль-

них та спеціальних принципів нормотворчої діяль-

ності. До загальних відносяться: професіоналізм, 

ефективність, демократизм, законність, верховенс-

тво права. До спеціальних відносяться: технічна до-

сконалість, системність, оперативність, плановість, 

науковість. Також вказується про заснованість нор-

мотворчості на основоположних принципах права: 

рівність, гуманізм, справедливість тощо [20, с. 212-

214]. З огляду на специфічні завдання нормотворчої 
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діяльності у сфері економіки (визначення сфер не-

державної власності, імперативне визначення мето-

дів адміністративно-правового регулювання у 

сфері економіки) перспективними для подальшого 

дослідження є такі принципи, як: професіоналізм 

(серед загальних), системність та оперативність (се-

ред спеціальних). Так, принцип професіоналізму 

передбачає наявність у суб’єкта прийняття норма-

тивних актів професійних вмінь та навичок, не 

тільки у сфері власне законодавчої техніки, але й у 

сфері суспільних відносин, які входять до предмета 

регулювання акта, що приймається. Принцип сис-

темності передбачає сприйняття законодавства як 

системи та досягнення збалансованості законодав-

ства та акта, що приймається. Принцип оперативно-

сті передбачає: своєчасність застосування юридич-

них засобів шляхом зокрема, видання нормативних 

актів, зміни й скасування наявних нормативних ак-

тів у разі необхідності [20, с. 212-214].  

Однією з особливостей економіки як об’єкта 

публічного адміністрування визначається швидко-

плинність економічних відносин, що вимагає шви-

дкої але водночас адекватної зміни підходів у пуб-

лічному адмініструванні економіки і становить ок-

рему специфічну проблему такого адміністрування. 

Іншою особливістю економіки як предмета публіч-

ного адміністрування варто визначити специфічні 

критерії якості законодавства (у широкому сенсі) у 

сфері економіки: нормативні акти, що приймаються 

у цій сфері мають оптимально поєднувати у собі по-

літичну силу, соціальну справедливість та право. 

Окремо варто зупинитись на такій функції публіч-

ного адміністрування у сфері економіки, як функція 

контролю. Зазначена функція визначається як пріо-

ритетна, з огляду на наявність істотних проблем у її 

практичній реалізації, проявом чого є недоскона-

лість побудови системи суб’єктів публічної влади у 

цій сфері та визначення їх повноважень [21, с. 272-

273, 276-279]. Саме наведені міркування обумов-

люють визнання пріоритетності за такими принци-

пами, як оперативність, системність та професій-

ність. Попри сплив значного проміжку часу з моме-

нту висловлення наведеної позиції О.П. Рябченко, 

вона є актуальною і сьогодні. Так, наприклад, О.В. 

Тильчик, досліджуючи проблематику протидії ті-

ньовій економіці, вказує на мінливість процесів ті-

нізації економіки як особливість цієї сфери публіч-

ного адміністрування, необхідність об’єднання на-

укових здобутків не тільки юристів, а й економістів 

для досягнення цілей публічного адміністрування 

[2, с. 15].  

Окреслені сьогодні Цілі сталого розвитку Ук-

раїни на період до 2030 року визначають такі пріо-

ритети розвитку, що стосуються й сфери еконо-

міки, як зокрема: подолання бідності, сталий розви-

ток сільського господарства, забезпечення сталого 

управління водними ресурсами та санітарією, за-

безпечення доступу до недорогих, надійних, стій-

ких і сучасних джерел енергії для всіх, сприяння по-

вній і продуктивній зайнятості та гідній праці для 

всіх, створення стійкої інфраструктури, сприяння 

всеохоплюючій і сталій індустріалізації та іннова-

ціям та деякі інші. Окреслені пріоритети свідчать 

про визначення не тільки пріоритетних для розви-

тку сфер економічної діяльності, але й - засобів та-

кого розвитку. Втім, характер зазначених та інших 

визначених вказаними Цілями пріоритетів свідчить 

про продовження існування проблеми формування 

комплексних засад управління економікою, оскі-

льки визначення наведених пріоритетів має ознаки 

вибірковості. Такий висновок слідує не тільки з ві-

дсутності чіткого взаємозв’язку між ними, але й з 

не відповідності їх наведеним вище пріоритетним 

завданням публічного адміністрування у сфері еко-

номіці, що виділяються у сучасній теорії адмініст-

ративного права [7, с. 340-343]. З іншого боку, по-

зитивною рисою зазначених Цілей необхідно ви-

значити яскраво виражений приватно орієнтований 

характер, що виражається у безпосередньому відо-

браженні приватних інтересів при формулюванні 

практично кожної зазначеної цілі. Таке формулю-

вання зазначеного програмного документа .  

З іншого боку, певним його недоліком можна 

вважати надто широкий характер його положень, 

що стосуються розвитку не тільки економічних га-

рантій прав і свобод людини, але й значною мірою 

- соціальних та навіть ідеологічних. Такими є на-

приклад, забезпечення гендерної рівності (ціль 5), 

сприяння побудові миролюбного і відкритого сус-

пільства (ціль 16). У зв’язку із цим необхідно вка-

зати, що сьогодні актуалізується необхідність 

прийняття централізованого програмного докуме-

нта щодо вдосконалення саме економічних гаран-

тій прав і свобод людини (що й становить головний 

державний інтерес у сфері економіки). Такий ви-

сновок слідує із дещо вибіркового характеру сучас-

них цілей сталого розвитку у сфері економіки, про 

що вже вказувалось вище. В.Я. Малиновський вка-

зує, що без чіткого довгострокового планування 

завжди існує тенденція до перетворення цілеспря-

мованої діяльності суб’єкта державного управління 

до «латання дірок», ситуативності, за якими не ви-

дно визначальних цілей його діяльності [19, с. 236-

237].  

О.П. Рябченко вказує про визначальний харак-

тер інтересу як рушійної сили економічних пере-

творень, який можна розглядати у вузькому та у 

широкому сенсах. У вузькому сенсі ним є приват-

ний інтерес конкретної приватної особи. У широ-

кому - можна говорити про державний інтерес, ви-

значальні ознаки якого закріпленні у нормах Осно-

вного закону [21, с. 277].  

Сучасна парадигма адміністративного права 

має сприйматись як комплексне явище, що визна-

чається тісною взаємодією її визначальних засад. 

Такими визначено: зменшення управлінського на-

хилу у розумінні призначення адміністративного 

права та збільшення акценту на його онтологічному 

зв’язку із способами захисту прав та свобод лю-

дини; визнання демократичних правових стандар-

тів вихідними цінностями для сприйняття змісту 

адміністративного права; системний характер пре-

дмета цієї галузі права. Перша засада означає вклю-

чення до предмету адміністративного права відно-

син не тільки управлінського характеру, але й тих, 
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що виникають у зв’язку із реалізацією встановле-

них способів захисту прав і свобод людини, насам-

перед - адміністративного судочинства. Друга за-

сада ґрунтується на концепті відповідальності дер-

жави перед людиною, права та гарантії яких 

визначають спрямованість та зміст діяльності дер-

жави. Третя засада логічно зумовлюється двома пе-

ршими і визначає обсяг та структуру предмета ад-

міністративного права, що виражається у викорис-

танні таких ключових термінів, як: публічна 

адміністрація (на противагу терміну «орган публіч-

ної влади») та відносини адміністративних зо-

бов’язань як зобов’язань публічної адміністрації 

перед суспільство (на противагу «патерналістсь-

кій» концепції діяльності держави) [8, с. 74-75, 77]. 

Вказане, з урахуванням наведених положень про 

сучасні визначальні завдання публічного адмініст-

рування у сфері економіки (насамперед - визна-

чення сфер недержавної власності), а також з ура-

хуванням положень сучасної парадигми адмініст-

ративного права щодо сервісної концепції 

діяльності держави, зумовлює формування вихід-

ного характеру поняття власності, різних її форм, 

при визначенні змісту засад адміністративно-пра-

вового забезпечення інтересів України у сфері еко-

номіки.  

Спрямованість національної економіки визна-

чається характером держави Україна, що визначена 

як зокрема, соціальна. Соціальний характер дер-

жави Україна виражається у змісті цінностей, що є 

ключовими для реалізації у державній політиці. 

Так, у сучасній державі Україна найвищою соціаль-

ною цінністю визначається людина, а своє призна-

чення держава вбачає у забезпечення мирного та 

злагодженого функціонування громадянського сус-

пільства, наданні соціальної допомоги у необхід-

них випадках та забезпечення кожній особі належ-

ного життєвого рівня. Соціальній державі прита-

манні такі визначальні риси, як: солідарність, 

соціальна справедливість, людська гідність, і саме 

зазначені засади визначають державну політику у 

всіх сферах суспільного життя. Соціальна спрямо-

ваність держави означає якісне наповнення, спря-

мованість правового регулювання, зміст визначаль-

них завдань, що ставляться перед державою суспі-

льством. Тому, визначальним імперативом 

соціальної держави є вимога служіння громадянсь-

кому суспільству [22, с. 11-12]. Попри сплив знач-

ного проміжку часу з моменту висловлення цих по-

ложень, вони є актуальними і сьогодні, а сучасні 

правові дослідження переважно лише доповнюють 

та поглиблюють їх зміст [20, с. 64-65], і саме вказані 

положення обумовлюють усталеність сучасного 

розуміння спрямованості національної економіки 

як соціальної.  

Висновки. Отже, результати проведеного дос-

лідження дозволяють визначити сутність принци-

пів адміністративно-правового забезпечення еконо-

мічних інтересів України як нової у доктрині адмі-

ністративного права самостійної правової категорії.  

Принципами адміністративно-правового за-

безпечення економічних інтересів України необхі-

дно вважати нормативно закріплені визначальні за-

сади адміністративно-правового регулювання, що 

здійснюється із зазначеною метою. Специфіка еко-

номічної системи та сфери економічних відносин 

як об’єкта публічного адміністрування дозволяє 

стверджувати про наступні специфічні ознаки окре-

слених принципів.  

По-перше, попри наявність загального призна-

чення - забезпечення державних інтересів у сфері 

економіки, усі принципи відповідного адміністра-

тивно-правового забезпечення мають загальну, 

вищу «надціль» - забезпечення прав і свобод лю-

дини, що означає сприйняття діяльності держави у 

цій сфері виключно як комплексної гарантії таких 

прав і свобод. Вказане обумовлене виключно соці-

альною спрямованістю економіки сучасної дер-

жави Україна. 

По-друге, нормативний характер вказаних 

принципів означає відображення їх у нормативних 

документах, але у першу чергу, програмного хара-

ктеру. У зв’язку із цим необхідно зауважити про ві-

дсутність сьогодні окремого програмного докуме-

нта, присвяченого визначенню пріоритетів забезпе-

чення економічних інтересів держави Україна, але 

водночас - вкрай високий суспільний запит щодо 

прийняття такого документа.  

По-третє, вихідний характер поняття власності 

у економічних відносинах зумовлює врахування 

наукових надбань не тільки у публічно-правовій 

сфері, насамперед, у сфері публічного адміністру-

вання, але й - у сфері приватного права. Ключовою 

проблемою у цьому контексті постає узгодження 

термінологічного апарату науки зазначених надга-

лузей права.  

По-четверте, опрацювання подальшого розви-

тку принципів адміністративно-правового забезпе-

чення економічних інтересів України передбачає 

врахування надбань як адміністративно-правової 

доктрини та доктрини державного управління, так і 

релевантних положень економічної теорії. Стосо-

вно перших варто відмітити пріоритетними: закони 

публічного адміністрування у сфері економіки, ак-

туальні засаді сучасної парадигми адміністратив-

ного права, євроінтеграційного вектору розвитку 

держави Україна. Стосовно других підлягають вра-

хуванню положення щодо комплексного та систем-

ного характеру тіньового сектору економіки Укра-

їни, актуальні тенденції його розвитку. 
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Анотація 

В статті досліджено особливості проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду судді. 

На виконання мети дослідження в межах наукової статті здійснено аналіз правових засад проведення 

спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду судді, а також практики діяльності суб’єктів владних 

повноважень відповідальних за їх проведення. Визначено вади такої діяльності та запропоновано дієві ме-

ханізми їх удосконалення. 

Abstract 

The article examines the peculiarities of conducting a special inspection of a candidate for the position of a 

judge. In order to fulfill the purpose of the research, the scientific article analyzes the legal basis for conducting a 

special inspection of a candidate for the position of a judge, as well as the practice of the subjects of power re-

sponsible for their conduct. The shortcomings of such activities are identified and effective mechanisms for their 

improvement are proposed. 
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Постановка проблеми. Стратегія рефор-

мування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015-2020 роки заклала ос-

новні стандарти здійснення судової реформи, запо-

чаткованої в 2015 році і визначила, що основними 

вимогами до формування новітнього суддівського 

корпусу має стати як високий професійний рівень 

суддів так і дотримання ними принципу доброчес-

ності, неупередженості та прозорості їх діяльності 

[1]. Однієї із обов’якових вимог до кандидатів на 

посаду судді, визначених в ст. 69 Закону «Про су-

доустрій і статус суддів» (далі – Закону) на одному 

рівні з компетентністю є доброчесність. Саме 

доброчесність є ключовою категорією у фор-

муванні морально-етичного образу суддів (канди-

датів на посаду судді), запорукою формування 

довіри народу до суддів та судової влади в цілому. 

Поняття «доброчесність» є більше філософською 

категорією ніж правовою, і звісно, що на рівні за-

кону не можливо виписати всі складові цієї кате-

горії. Одним із способів оцінки доброчесності суд-

дів (кандидатів на посаду судді) є методологія пе-

ревірки, яка включає критерії, яким повинен 

відповідати кандидат на посаду судді: непри-

четність до корупції або кримінальних правопору-

шень; відповідність стилю життя задекларованим 

доходам та прозорість статків; непричетність до по-

рушення прав людини; дотримання норм етики [2]. 

Основні засади такої методології знайшли своє нор-

мативне закріплення в Положенні про порядок та 

методологію кваліфікаційного оцінювання, показ-

ники відповідності критеріям кваліфікаційного 

оцінювання та засоби їх встановлення, яке затвер-

джене рішення Вищої кваліфікаційної комісії суд-

дів України (далі – ВККСУ) від 03.11.2016 № 

143/зп-16 [3]. В ньому визначено, шо відповідність 

кандидата на посаду судді критерію доброчесності 

оцінюється (встановлюється) за такими показни-

ками: достовірність відомостей, зазначених канди-

датом на посаду судді у декларації особи, уповно-

важеної на виконання функцій держави або місце-

вого самоврядування, декларації про доходи від 

професійної діяльності для самозайнятої особи, 

фізичної особи – підприємця; достовірність відомо-

стей, зазначених кандидатом на посаду судді у де-

кларації родинних зв’язків та декларації доброчес-

ності, а також інших документах, поданих кандида-

том; наявність інформації про вчинення 

кандидатом на посаду судді проступків або право-

порушень, які свідчать про його недоброчесність, а 

також фактів притягнення його до відповідаль-

ності; наявність незабезпечених зобов’язань майно-

вого характеру, які можуть мати істотний вплив на 

здійснення правосуддя; відповідність витрат і 

майна кандидата на посаду судді та членів його 

сім’ї, а також близьких осіб задекларованим дохо-

дам; дотримання кандидатом на посаду судді зако-

нодавства, що регулює його професійну діяльність. 
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Таким чином перевірка дотримання вимог 

доброчесності має здійснюватися відносно кож-

ного кожної особи, яка приймає участь у доборі на 

посаду судді і набула статусу кандидата на посаду 

судді з моменту подання документів до ВККСУ та 

прийняття рішення про її допуск до етапів такого 

відбору. Оцінка критеріїв доброчесності кандидата 

на посаду судді найбільш повно здійснюється на 

етапі спеціальної перевірки процедури добору на 

посаду судді. Аналіз діяльності ВККСУ щодо по-

рядку проведення першого (з моменту судової ре-

форми 2016 року) добору кандидатів на посаду 

судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозо-

ваних вакантних посад суддів місцевого суду ого-

лошеного Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

України 03 квітня 2017 року [4] та на посаду суддів 

Верховного Суду в два етапи 2017 та 2019 року по-

казав, що за результатами проведення спеціальної 

перевірки кандидатів на посаду судді більше 15% 

кандидатів не підтвердили свою доброчесність а 

відтак не були допущені до наступних етапів кон-

курсу на посаду судді, що є достатнім показником 

того, що проведення спеціальної перевірки є ефек-

тивним способом оцінки вимог до посади судді, 

який потребує наукового аналізу. 

Отже нижче, на досягнення основної мети до-

слідження – з’ясування особливостей проведення 

спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду 

судді, в межах наукової статті ми ставимо та спро-

буємо вирішити наступні задачі: здійснити аналіз 

правових засад проведення спеціальної перевірки 

щодо кандидата на посаду судді, а також практики 

діяльності суб’єктів владних повноважень 

відповідальних за їх проведення, визначити вади 

такої діяльності та запропонувати дієві механізми 

їх удосконалення. 

Виклад основних положень. Аналіз правових 

актів, які в тій чи іншій мірі регулюють порядок 

проведення спеціальної перевірки щодо кандидата 

на посаду судді в межах процедури добору на по-

саду судді в Україні дає можливість виокремити ос-

новні з них. 

Перед усім це Закон «Про судоустрій та право-

вий статус суддів» (далі – Закон), яким визначено: 

проведення спеціальної перевірки (ст. 74); пе-

ревірки декларації особи, уповноваженої на вико-

нання функцій держави або місцевого самовряду-

вання, поданої кандидатом на посаду судді (ст. 75) 

та декларації родинних зв’язків кандидата на по-

саду судді 9ст. 76) [2]. Особливості проведення 

спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду 

судді в межах процедури добору на посаду судді в 

Україні визначені у Порядку проведення спеціаль-

ної перевірки стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального ста-

новища, та посад з підвищеним корупційним ризи-

ком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України, затвердженому Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. 

№ 171 (далі -Порядок проведення спеціальної пе-

ревірки) [5]. 

В межах процедури добору на посаду судді 

вперше після успішного складання відбіркового 

іспиту та перед направленням для проходження 

спеціальної підготовки кандидата щодо нього 

здійснюється спеціальна перевірка яку не слід плу-

тати з перевіркою досьє кандидата як більш склад-

ною процедурою, яка здійснюється в межах 

кваліфікаційного оцінювання як подальшого етапу 

процедури відбору на посаду судді. 

Аналіз статей Закону які регламентують 

здійснення спеціальної перевірки, а саме ст.ст. 74-

76, дає можливість виокремити форми (види) такої 

перевірки: 1) надсилання посадовими особами 

ВККСУ (відділу з питань проведення перевірок) до 

уповноважених органів запитів про перевірку 

відповідних відомостей щодо вказаних осіб та от-

римання від них відповідей; 2) перевірки відомо-

стей шляхом безпосереднього доступу посадових 

осіб ВККСУ до автоматизованих інформаційних і 

довідкових систем, реєстрів та банків даних, держа-

телем (адміністратором) яких є державні органи 

або органи місцевого самоврядування; 3) отри-

мання ВККСУ від фізичних та юридичних осіб а та-

кож ЗМІ інформації щодо кандидатів на посаду 

судді; 4) перевірка декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого са-

моврядування, поданої кандидатом на посаду 

судді; 5) перевірка декларації родинних зв’язків 

кандидата на посаду судді [2]. 

Про серйозність та значущість даного етапу 

добору на посаду судді свідчить законодавчо пе-

редбачена можливість недопуску до подальшого 

етапу добору на посаду судді у випадку виявлення 

інформації, що свідчить про невідповідність канди-

дата на посаду судді при будь-якій формі такої пе-

ревірки. 

Попри те, що ВККСУ розроблено та затвер-

джено в достатній кількості Положень, які регла-

ментують порядок здійснення окремих етапів про-

цедури добору на посаду суддів порядок прове-

дення спеціальної перевірки відсутній. Це 

пов’язано з тим, що ВККСУ в даному випадку ке-

рується вищезгаданим Порядком проведення 

спеціальної перевірки, яким урегульовано: 

суб’єкти перевірки – особи, які претендують на зай-

няття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального ста-

новища, та посад з підвищеним корупційним ризи-

ком, до яких віднесено суддей; об’єкти перевірки – 

відомості про кандидата на посаду судді, які підля-

гають обов’язковій перевірці; суб’єкти, які наділені 

повноваженнями щодо здійснення перевірки; етапи 

та строки перевірки; порядок підготовки та подання 

довідки про результати спеціальної перевірки.  

Організаційне забезпечення проведення 

спеціальних перевірок кандидатів на посаду судді 

здійснює відділ з питань проведення спеціальних 

перевірок кандидатів на посаду судді департаменту 

з питань суддівської кар’єри секретаріату ВККСУ. 

Сама процедура спеціальної перевірка, яка 

здійснюється безпосередньо ВККСУ полягає у вив-

ченні матеріалів щодо кандидатів на посаду судді, 

направленні запитів про перевірку повідомлених 
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ними відомостей, отриманні відповідей та 

аналітичній обробці отриманих даних щодо: наяв-

ності у кандидата громадянства України та періоду 

проживання в Україні не менш, ніж 10 років; наяв-

ності вищої юридичної освіти; стажу роботи в га-

лузі права не менш, ніж 3 роки; відсутності не зня-

тої чи не погашеної судимості та судових рішень 

про визнання кандидата обмежено дієздатною або 

недієздатною особою; відсутності хронічних 

психічних або інших захворювань, що перешкод-

жають виконанню функцій зі здійснення право-

суддя. 

У порядку перевірки відомостей щодо суддів 

ВККСУ опрацьовуються питання щодо дотримання 

ними вимог щодо несумісності, визначених ст. 54 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів», 

а саме зайняття посади в будь-якому іншому органі 

державної влади, органі місцевого самоврядування 

та з представницьким мандатом, поєднання суддею 

свої діяльності із підприємницькою або адвокатсь-

кою, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім 

викладацької, наукової і творчої діяльності), вход-

ження до складу керівного органу чи наглядової 

ради підприємства чи організації, що має на меті 

одержання прибутку та ряду інших встановлених 

Законом заборон щодо професійної діяльності 

судді. 

Додатково у порядку спеціальної перевірки 

щодо кандидата на посаду судді перевіряється ін-

формація щодо: наявності судового рішення, що 

набрало законної сили, згідно з яким особу притяг-

нуто до кримінальної відповідальності, зокрема за 

корупційні правопорушення; наявності відомостей 

про кандидата в Єдиному державному реєстрі осіб, 

які вчинили корупційні, або пов’язані з корупцією 

правопорушення; достовірності відомостей, зазна-

чених кандидатом у декларації особи, уповноваже-

ної на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування за минулий рік; відношення особи 

до військового обов’язку. 

Обов’язковою умовою проведення спеціальної 

перевірки щодо кандидата на посаду судді, також 

обов’язковим документом, який подається канди-

датом до заяви про участь у доборі на посаду судді 

є його згода на проведення спеціальної перевірки 

встановленого зразку, без наявності якої він немає 

право приймати участі у доборі.  

Спеціальна перевірка кандидата на посаду 

судді вперше повинна проводитися з дотриманням 

строку, визначеного законодавством про за-

побігання корупції, а саме в 25-денний термін. Од-

нак, як зазначають самі посадові особи ВККСУ, на 

практиці цей строк практично завжди перевищує 

два місяці, пояснюючи це тим, що хоча законодав-

цем і визначено 25 днів з розрахунку терміну надси-

лання запиту, опрацювання його виконавцем, по-

штової доставки та аналізу відповіді, на практиці ж 

навіть державними установами запит опраць-

овується у строк до місяця, а пошта також не 

завжди дотримується встановлених нормативів на 

пересилку кореспонденції. Крім того, наприклад у 

разі наявності розбіжностей між задекларованими 

кандидатами доходами та обліковими даними Дер-

жавної фіскальної служби України, кандидату 

надається можливість надати ВККСУ пояснення в 

п’ятиденний термін. Для надання таких пояснень як 

майбутні так і діючі судді, не завжди протягом од-

ного тижня, можуть отримати за місцями своєї ро-

боти та у банках необхідні відповідні підтверджу-

ючі документи. Окрім того, часто ВККСУ направ-

ляє запити до підприємств різної форми власності, 

які не завжди достатньо відповідально ставляться 

до дотримання встановлених законом строків на 

надання відповідей. Є випадки, коли такі підприєм-

ства виявляються вже ліквідованими, або такими, 

що знаходяться на стадії ліквідації і нам доводиться 

шукати їх правонаступників, або надавати запити в 

архівні установи, що збільшує терміни проведення 

відповідної перевірки. А у багатьох випадках зазна-

чені пояснення потребують додаткової перевірки. 

Крім того, значна кількість державних установ пе-

ресилає запити ВККСУ підпорядкованим місцевим 

підрозділам, що теж автоматично збільшує терміни 

нашої роботи [6]. 

Таким чином у середньому перевірка може 

здійснюватися від двох до трьох місяців, зокрема 

наприклад, у випадках складного вирахування 

стажу в галузі права або перевірки невідображеного 

в останньому паспорті кандидата на посаду судді 

десятирічного терміну проживання в Україні, крім 

того ускладнюється процес направлення запитів та 

отримання відповідей на тимчасово окуповану те-

риторію України та на територію АРК. 

Нижче необхідно звернути увагу на особли-

вості проведення окремої форми спеціальної пе-

ревірки, а саме надсилання посадовими особами 

ВККСУ до уповноважених органів запитів про пе-

ревірку відповідних відомостей щодо вказаних осіб 

та отримання від них відповідей. Так, перевірка 

відомостей стосовно кандидата під час проведення 

спеціальної перевірки проводиться шляхом направ-

лення письмових запитів до: 1) ДСА - щодо наяв-

ності в Єдиному державному реєстрі судових 

рішень відомостей про притягнення особи до кри-

мінальної відповідальності; 2) МВС - щодо наяв-

ності судимості, її зняття, погашення; 3) Мін’юстом 

і НКЦПФР - щодо наявності в особи корпоративних 

прав; 4) Мін’юстом - щодо наявності в Єдиному 

державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано 

положення Закону України “Про очищення влади”, 

відомостей про претендента на посаду; 5) Націо-

нальним агентством - щодо наявності в Єдиному 

державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією правопорушення, відомо-

стей про претендента на посаду, а також щодо до-

стовірності відомостей, зазначених особою у декла-

рації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за мину-

лий рік; 6) МОЗ, відповідним органом виконавчої 

влади Автономної Республіки Крим, структурним 

підрозділом обласної, Київської та Севастопольсь-

кої міської держадміністрації - щодо відомостей 

про стан здоров’я претендента на посаду (в частині 

перебування на обліку в психоневрологічних або 

наркологічних закладах охорони здоров’я); 7) 
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МОН, відповідним органом виконавчої влади Авто-

номної Республіки Крим, структурним підрозділом 

обласної, Київської та Севастопольської міської 

держадміністрації, центральним органом вико-

навчої влади, якому підпорядкований навчальний 

заклад, керівником навчального закладу - щодо 

освіти, наявності у претендента на посаду науко-

вого ступеня, вченого звання; 8) СБУ - щодо наяв-

ності в особи допуску до державної таємниці, а та-

кож щодо відношення особи до військового 

обов’язку (в частині персонально-якісного обліку 

військовозобов’язаних СБУ); 9) Міноборони - щодо 

відношення особи до виконання військового 

обов’язку (стосовно військовослужбовців Зброй-

них Сил), військовими комісаріатами Автономної 

Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севасто-

поля - щодо відношення особи до виконання війсь-

кового обов’язку (крім випадків персонально-

якісного обліку військовозобов’язаних СБУ, 

Служби зовнішньої розвідки); 10) Служба 

зовнішньої розвідки - щодо відношення особи до 

виконання військового обов’язку (у разі перебу-

вання військовозобов’язаного на персонально-

якісному обліку в Службі зовнішньої розвідки) [5]. 

З метою проведення перевірки відомостей про 

особу або достовірності поданих документів до 

проведення спеціальної перевірки можуть залуча-

тися інші центральні органи виконавчої влади або 

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії 

корупції. 

Щодо процедури перевірки декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, поданої кандидатом на 

посаду судді як однієї із форм спеціальної пе-

ревірки зазначимо наступне. У відповідності до ст. 

75 Закону «повна перевірка декларації особи, упов-

новаженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, поданої кандидатом на 

посаду судді, здійснюється відповідно до закону 

центральним органом виконавчої влади зі спеціаль-

ним статусом, який забезпечує формування та ре-

алізує державну антикорупційну політику, та поля-

гає у з’ясуванні достовірності задекларованих відо-

мостей, точності оцінки задекларованих активів, 

перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак 

незаконного збагачення» [2]. Така перевірка 

здійснюється Національним агентством з питань 

запобігання корупції, в межах повноважень даного 

органу, визначених в ст. 11 Закону України «Про 

запобігання корупції» та відповідно до Порядку 

проведення контролю та повної перевірки декла-

рації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, затвердже-

ному Наказом Національним агентством з питань 

запобігання корупції від 15.04.2020 № 144/20 [7]. 

Однак, відповідно до даного Порядку повна пе-

ревірка декларацій здійснюється щодо декларацій, 

відібраних Національним агентством у порядку 

черговості на підставі оцінки ризиків, в тому числі 

з таких підстав, визначених Законом, зокрема щодо 

декларацій поданих службовою особою, яка займає 

відповідальне та особливо відповідальне стано-

вище, або займає посаду, пов'язану з високим рів-

нем корупційних ризиків. Тобто, аналіз норм да-

ного Порядку дає можливість засвідчити, що повна 

перевірка декларацій може здійснюватись відносно 

діючого судді, як особи, яка займає посаду, 

пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків а 

не відносно кандидата на посаду судді, що про-

тирічить нормам Порядку проведення спеціальної 

перевірки [5].  

Для усунення колізій даних норм п. 1 ч.2 

Розділу II. «Порядок проведення повної перевірки 

декларацій» Порядку проведення контролю та пов-

ної перевірки декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого са-

моврядування, затвердженому Наказом НАЗК від 

15.04.2020 № 144/20 викласти в такій зміненій ре-

дакції: «декларація подана службовою особою, яка 

займає відповідальне та особливо відповідальне 

становище, або займає посаду, пов'язану з високим 

рівнем корупційних ризиків; а також декларація 

особи, яка претендує на дану посаду або приймає 

участь у конкурсі на дану посаду».  

Слід зауважити, що до складових предмета по-

вної перевірки декларації віднесено: з’ясування до-

стовірності задекларованих відомостей; з’ясування 

точності оцінки задекларованих активів; перевірка 

на наявність конфлікту інтересів; перевірка на на-

явність ознак незаконного збагачення або 

необґрунтованості активів. Також слід відмітити, 

що ст. 72 Закону визначено строк повної перевірки 

такої декларації - протягом тридцяти днів з дня її 

подання кандидатом на посаду судді [2]. 

Окремим напрямком спеціальної перевірки є 

перевірка декларації родинних зв’язків кандидата 

на посаду судді, яку відповідності до ст. 71 Закону 

має обов’язково подати до ВККСУ кандидат на по-

саду судді разом із заявою про участь у доборі на 

посаду судді шляхом заповнення на офіційному 

веб-сайті ВККСУ форми, що визначається ВККСУ. 

Основною метою заповнення декларації родинних 

зв’язків кандидата на посаду судді є оприлюднення 

відомостей про осіб, з якими у судді є родинні 

зв’язки, місця їх роботи (проходження служби), 

займані ними посади, якщо такі особи є або протя-

гом останніх п’яти років перебували на посадах, пе-

релік яких визначений частиною другою статті 61 

Закону [2].  

При заповненні, поданні а також при перевірці 

інформації про даних осіб в декларації родинних 

зв’язків кандидата на посаду судді виникають ряд 

складностей. З однієї сторони оприлюднення таких 

відомостей надасть можливість запобігти кон-

флікту інтересів в діяльності судді, наприклад у 

випадку родинних зв’язків кандидата на посаду 

судді з прокурором, особливо при роботі в одній 

місцевості (окрузі, місці, районі); з іншої чи не 

стане така інформація перепоною у участі у доборі 

на посаду судді. До того ж сам кандидат на посаду 

судді на момент подання декларації не може визна-

чити чи є у нього з визначеною із переліку посадо-

вою особою родинні зв’язки і яка їх ступінь, тим 
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більше за відсутності законодавчого поняття «ро-

динні зв’язки», хоча ч. 8 ст. 61 Закону такий перелік 

осіб частково визначений [2]. 

Постає питання чи буде невнесення до декла-

рації таких осіб перепоною в подальшому участі у 

конкурсі, коли це зроблено кандидатом не умисно а 

за відсутності у нього інформації про даних осіб. І 

це має важливе значення, адже як визначено ч. 6 ст. 

76 закону «якщо за результатами розгляду інфор-

мації Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

дійде висновку про недостовірність (у тому числі 

неповноту) відомостей, поданих кандидатом на по-

саду судді у декларації родинних зв’язків, Комісія 

ухвалює вмотивоване рішення про припинення по-

дальшої участі в доборі та призначенні кандидата 

на посаду судді» [2]. Тобто відсутність достовірної 

інформації у кандидата на посаду судді про родинні 

зв’язки і викладення інформації про них в декла-

рації може стати підставою припинення участі у до-

борі на посаду судді. 

Запровадження такого правового інструмент 

як декларація родинних зв’язків, що є новим для 

нашої правової системи, має позитивне значення 

оскільки, по-перше, оприлюднює діяльність і 

зв’язки судді як публічної особи; по-друге, є пре-

вентивним заходом усунення наявності конфліктну 

інтересів в роботі судді. Однак необхідно запобігти 

тому, щоб даний правовий інструмент не став за-

побіжником приходу в судову систему професій-

них суддів та інформативним елементом впливу на 

суддю а також підставою для його звільнення. 

Останнім процедурним етапом спеціальної пе-

ревірки кандидата на посаду судді є ухвалення 

ВККСУ рішення про направлення осіб, які 

відповідають установленим до кандидата на посаду 

судді вимогам, для проходження спеціальної підго-

товки в Національній школі суддів України.  

З позиції захисту права кандидатів на посаду 

суддів, які приймають участь у доборі доцільним є 

уточнення положення, щодо підстав відмови 

ВККСУ кандидату в подальшій участі у доборі кан-

дидата на посаду судді в результаті спеціальної пе-

ревірки. Норма ч. 4 ст. 74 Закону вказує, що такою 

підставою є «одержання інформації, що свідчить 

про невідповідність кандидата на посаду судді вста-

новленим цим Законом вимогам» не зазначаючи на 

ступінь її достовірності та підтвердження. Також ця 

норма не зазначає можливості та порядок оскар-

ження такого рішення.  

 Тому дану норму пропонуємо викласти у ре-

дакції такого змісту «У разі одержання інформації, 

що свідчить про невідповідність кандидата на по-

саду судді встановленим цим Законом вимогам, та 

підтвердження її в результаті перевірки Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює вмо-

тивоване рішення про припинення подальшої 

участі у доборі кандидата на посаду судді. Дане 

рішення може бути оскаржене в до суду в порядку 

визначеному Кодексом адміністративного судо-

чинства України». 

Висновки. В результаті дослідження в межах 

даної статті було здійснено аналіз правового забез-

печення проведення спеціальної перевірки канди-

дата на посаду судді як етапу процедури добору на 

посаду судді; виявлено її вади, та запропоновані 

окремі шляхи удосконалення її правового та ор-

ганізаційного регулювання, зокрема: запропоно-

вано включити в коло суб’єктів, на яких поши-

рюється Порядок проведення повної перевірки де-

кларацій, визначний НАЗК особи, яка претендує на 

посаду судді або приймає участь у конкурсі на по-

саду судді; з метою об’єктивності узагальнення ін-

формації щодо кандидата на посаду судді та за для 

захисту прав кандидата на посаду судді передба-

чити можливість отримання останнім за клопотан-

ням до ВККСУ інформації, яка зібрана за результа-

том проведення щодо нього спеціальної поведінки, 

без зазначення джерела надходження інформації; 

для виключення зловживань в процедурі добору на 

посаду суддів та прискорення формування суд-

дівського корпусу запропоновано встановити гра-

ничні строки проведення спеціальної перевірки 

кандидатів на посаду судді вперше, які не можуть 

перевищувати двох місяців з моменту зарахування 

кандидата на проходження спеціальної підготовки 

після складення відбіркового іспиту; передбачити 

право кандидата на посаду судді на оскарження до 

суду вмотивованого рішення ВККСУ про припи-

нення подальшої участі у доборі кандидата на по-

саду судді, яке було винесено в результаті прове-

дення спеціальної перевірки. 

 

Список літератури 

1. Про затвердження Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових ін-

ститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента 

України від 20 травня 2015 року № 276. Офіційний 

вісник України. 2015. № 41. Стор. 38. Ст. 1267. 

2. Про судоустрій та правовий статус суддів: 

Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII: 

Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. 

Ст.545. 

3. Положення про порядок та методологію 

кваліфікаційного оцінювання, показники 

відповідності критеріям кваліфікаційного 

оцінювання та засоби їх встановлення, затверджене 

рішенням ВККСУ від 03.11.2016 № 143/зп-16. URL: 

https://vkksu.gov.ua/ua/ociniuwannia-sud-

diw/dokumienti. 

4. Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

України 03 квітня 2017 року оголошено добір кан-

дидатів на посаду судді місцевого суду з урахуван-

ням 600 прогнозованих вакантних посад суддів 

місцевого суду. URL: 

https://vkksu.gov.ua/ua/news/ogoloshieno-dobir-kan-

didatiw-na-posadu-suddi-misciewogo-sudu. 

5. Про затвердження Порядку проведення 

спеціальної перевірки стосовно осіб, які претенду-

ють на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального ста-

новища, та посад з підвищеним корупційним ризи-

ком: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 

березня 2015 р. № 171. Офіційний вісник України. 

2015. № 28. Стор. 115. Ст. 812. 

https://vkksu.gov.ua/ua/ociniuwannia-suddiw/dokumienti/
https://vkksu.gov.ua/ua/ociniuwannia-suddiw/dokumienti/
https://vkksu.gov.ua/ua/news/ogoloshieno-dobir-kandidatiw-na-posadu-suddi-misciewogo-sudu
https://vkksu.gov.ua/ua/news/ogoloshieno-dobir-kandidatiw-na-posadu-suddi-misciewogo-sudu


The scientific heritage No 60 (2021) 71 

6. Віталій Барський. На всіх етапах добору за 

кандидатами пильно спостерігає громадськість. 

Юридична газета. – 25.08.2015. – № 34 (480). URL: 

https://www.vkksu.gov.ua/ua/about/na-wsich-ie-

tapach-doboru-za-kandidatami-pilno-spostierigae-gro-

madskist. 

7. Про затвердження Порядку проведення кон-

тролю та повної перевірки декларації особи, упов-

новаженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування: Наказ Національним 

агентством з питань запобігання корупції від 

15.04.2020 № 144/20. Офіційний вісник України. 

2020. № 33. Стор. 49. Ст.1122. 

 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 

 

Shpinev Iu. 

PhD in Law, Senior Researcher in the Sector of Business and Corporate Law,  

Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russian Federation 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-60-5-71-75 

 

Abstract 

The article deals with the issues of legal regulation of social investment in Russia. The most acute problem 

of social entrepreneurship is the lack of funding. The article attempts to classify investments in social entrepre-

neurship by the ratio of the expected economic benefit and the socially directed effect from traditional investments 

to charity. The paper notes that the main areas of financial support for social entrepreneurship in Russia can be 

such well-established financial institutions in developed countries as crowdfunding, social and green bonds, and 

meson financing. Another important issue related to social entrepreneurship, according to the author, is the place 

of non-profit organizations in the system of social entrepreneurship. This issue is particularly relevant now, since 

the current Russian legislation defines social entrepreneurship as commercial enterprises. In conclusion, it is con-

cluded that despite the fact that the trends of social entrepreneurship in recent decades have appeared in developed 

Western countries, our country has its own rich experience in solving social problems, which can and should be 

used in the new socio-economic conditions. 

Keywords: investment in social entrepreneurship, social entrepreneurship, social investment, investment, 

social-transformative investment, impact investment. 

 

Social entrepreneurship has relatively recently en-

tered the economic life of Russia. This phenomenon is 

of particular importance now, during the economic cri-

sis and the pandemic [8, 83]. To date, neither in our 

country, nor in the world as a whole, there is no com-

mon understanding of this phenomenon. Some Russian 

authors distinguish the following views on social entre-

preneurship, meaning by it: a type of social support for 

vulnerable groups of the population, a way to help eco-

nomic improvement, an additional method of combat-

ing social problems, or simply a socially oriented busi-

ness [11]. 

In the legal literature, the opinion is expressed that 

social entrepreneurship is an advanced entrepreneurial 

activity aimed at solving social, environmental and cul-

tural problems [6, 207] or an activity that produces so-

cial value along with making a profit [2, 114]. 

Given that modern models of social entrepreneur-

ship have been developed in foreign countries, it is use-

ful to study the features of investing in this business 

area in the most successful countries from the point of 

view of social entrepreneurship. 

At the same time, it is necessary to take into ac-

count the fact that in different countries there are not 

only different approaches to the organization and fi-

nancing of social entrepreneurship, but also to the very 

concept of «social entrepreneurship». 

Not so long ago, this term was fixed in the Russian 

legislation, in which social entrepreneurship is under-

stood as a type of entrepreneurial activity that is aimed 

at solving socially useful tasks in order to solve various 

social problems. At the same time, to be recognized as 

a social enterprise, a small or medium-sized business 

must meet the criteria set out in Article 24.1 of Federal 

Law № 209 – FZ of June 24, 2007 «On the Develop-

ment of Small and Medium-sized Businesses in the 

Russian Federation» (hereinafter referred to as the Law 

on the Development of Entrepreneurship) [4]. 

In accordance with the law, enterprises can count 

on state or municipal assistance: 

- creating jobs for socially unprotected categories 

of citizens listed in the law, provided that at such an 

enterprise at least half of the employees belong to such 

unprotected categories, and the share of their remuner-

ation is at least a quarter; 

- selling goods produced by citizens from socially 

unprotected categories, provided that the share of the 

company's income from such activities should be at 

least half, and at least half of the net profit should be 

directed to the further development of the enterprise 

within the framework of socially oriented activities; 

- produce goods intended for citizens from socially 

vulnerable groups, contributing to overcome or com-

pensate for the limitations, as well as providing the op-

portunity to participate in ordinary life, despite the 

presence of certain individual characteristics and limi-

tations, provided that the share of business income from 

such activities shall be not less than half, and at least 

half of the net profit should be directed to further de-

velopment of the company through social activities. At 

the same time, the law contains a limited list of activi-

ties in which a social enterprise can count on state as-

sistance. These include activities for the provision of 

the following services social orientation: household, 

https://www.vkksu.gov.ua/ua/about/na-wsich-ietapach-doboru-za-kandidatami-pilno-spostierigae-gromadskist
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medical, psychological, educational, employment in 

the field of education, contributing to the increase com-

munication skills, social adaptation and rehabilitation, 

also the activity of production and sales of medical 

equipment and technical means of prosthetic and ortho-

pedic products and software, the use of which implies 

no other use except for the disabled; 

- carrying out activities aimed at achieving other 

socially useful goals and solving social problems, pro-

vided that the share of the company's income from such 

activities should be at least half, and at least half of the 

net profit should be directed to the further development 

of the company within the framework of socially ori-

ented activities. At the same time, the law also contains 

a limited list of activities that include: 

- to provide psychological and pedagogical ser-

vices aimed at maintaining motherhood and childhood, 

strengthening family values and raising children; 

- organization of children's recreation; 

- providing services in the field of preschool, gen-

eral and additional education of children; 

- to provide psychological, pedagogical, social and 

medical assistance to those in need during the develop-

ment of the general education program, as well as ad-

aptation in the social environment; 

- training of employees of socially oriented non-

profit organizations and volunteers; 

- providing services in the cultural and educational 

sphere (including museums, theaters, libraries, etc.); 

- to provide services for the preservation and pro-

tection of the identity of the peoples of the Russian Fed-

eration, as well as the expansion of interethnic commu-

nication; 

- for the production of periodicals and books on 

education, culture and science. 

According to the law under consideration, the fol-

lowing types of support are supposed to be provided to 

social enterprises: 

- providing the necessary infrastructure; 

- the provision of direct financial support; 

- the provision of material support; 

- providing information support; 

- providing consulting and methodological sup-

port; 

- assistance in the organization of international co-

operation and acquisition business partner; 

- organization of professional and additional edu-

cation for employees of social enterprises; 

- providing assistance on other issues in the field 

of support for social enterprises. 

Despite the fact that the law specifies the use of 

the concepts defined in them for the purposes of this 

law, the normative acts do not contain other normative 

definitions of social entrepreneurship. Thus, it seems 

quite acceptable to consider the concept of social entre-

preneurship, given in this law as the official position of 

the state on the issue under consideration. 

As a result of the analysis of this definition and the 

criteria for classifying enterprises as social, we can 

draw a number of conclusions. 

The state has identified the categories of the most 

socially vulnerable citizens; to which it has assigned: 

- disabled people and other persons with disabili-

ties; 

- lonely and parents with many children; 

- pensioners and persons of pre-retirement age; 

- graduates of orphanages; 

- persons released from places of deprivation of 

liberty; 

- refugees and internally displaced persons; 

- poor people; 

- persons without a fixed place of residence; 

- other citizens who need social assistance. 

It should be noted that in contrast to the signs of 

enterprises that can be classified as social and count on 

state assistance, the list of which is closed, when com-

piling the list of socially vulnerable citizens, the legis-

lator preferred to leave the list open, since it is impos-

sible to determine in advance all the cases in which a 

person may need this or that social support. 

The list of socially unprotected strata of citizens 

contains all categories, persons who were provided 

with social support in our country before, during the 

Soviet period: these are disabled people, large families, 

and orphans. At the same time, the list is now signifi-

cantly expanded, taking into account the social, eco-

nomic and political changes that have occurred since 

the end of the last century. Thus, the list includes refu-

gees and internally displaced persons, the poor and per-

sons without a fixed place of residence. Some of them, 

for example, refugees and the poor, were basically ab-

sent as categories, while persons without a certain place 

of residence, although they were present as a negative 

social element, could not count on social assistance. 

Since the state includes small and medium-sized 

businesses as subjects of social entrepreneurship (social 

enterprises), neither non-profit enterprises nor repre-

sentatives of large businesses belong to it. 

As S. S. Zankovsky notes, the Law on the Devel-

opment of Entrepreneurship solves three issues simul-

taneously: it designates small business entities, and also 

sets requirements for them and measures of state sup-

port [13, 260]. 

We consider it possible to agree with the conclu-

sions of M. S. Nestesova about the sufficient effective-

ness of this law [9, 68], in this connection, the proposal 

made by P. P. Battakhov about the need to issue a spe-

cial law on social entrepreneurship [3, 6] raises doubts. 

It is necessary to note the following interesting 

fact. The Soviet Union, like all countries of the socio-

logical camp, has always been more socially oriented 

than the much more economically developed countries 

of Western Europe and the United States. In these coun-

tries, the main focus was on providing opportunities to 

earn good money and, as a result, have a decent life. No 

one was interested in issues of social equality, the main 

task of any commercial enterprise was to earn as much 

money as possible, social security and environmental 

issues were of little concern to anyone. Time passed. 

Capitalism has come to Russia. Since the beginning of 

the economic recovery after the failed perestroika, Rus-

sia has become little different from its Western part-

ners: a giant stratification of society in terms of income, 

a disregard for the environment for the sake of the econ-

omy, and so on. And our western neighbors suddenly 
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began to develop socially oriented entrepreneurship, to 

fight for the environment and social equality, i.e. to im-

plement all the ideas that we so quickly abandoned at 

the end of the century. In our opinion, our country has 

a much richer experience of social entrepreneurship 

than the most developed countries. Without ignoring 

the modern experience of foreign countries and innova-

tive technologies, we need to turn to our rich experience 

of a socially oriented state. It seems that there you can 

find a lot of proven methods that are now «inventing» 

developed countries. 

Wider, relative to the statutory definition of social 

entrepreneurship, presented by the Fund «Our future», 

according to which social entrepreneurship refers to in-

novative activities aimed at the solution of social prob-

lems in terms of self-sufficiency and sustainability. 

At the same time, the very principle of the opera-

tion of socially significant problems by the citizens 

themselves has long been known. So, quite often, 

churches in Russia were built on the donations of ordi-

nary people, and those directly involved in the con-

struction worked only for food, which can be consid-

ered a harbinger of social entrepreneurship. The issues 

that arise in the process of formation and development 

of social entrepreneurship in Russia require further 

study by the scientific community, business and gov-

ernment agencies. Thus, the question of the sectoral na-

ture of social entrepreneurship is interesting, which, ac-

cording to a number of scientists, is determined by its 

belonging to the business law [14, 83-84]. 

Social entrepreneurship is a complex phenomenon 

that has a number of contradictions related to the pecu-

liarity of the declared goals and the means to achieve 

them. Among such contradictions, the following can be 

distinguished: 

- focus on the public interest in combination with 

personal benefit in view of the need to obtain a positive 

economic effect; 

- the presence of social and economic goals in the 

implementation of socially oriented economic activi-

ties; 

- ongoing disputes about whether representatives 

of social entrepreneurship belong to small businesses or 

to the" third sector " of non-profit enterprises; 

- significant differences in the conditions for the 

emergence and development of social entrepreneurship 

in different countries; 

- the lack of full-fledged legislation regulating so-

cial entrepreneurship with the increasingly active par-

ticipation of citizens and organizations in this process 

[10]. 

The above contradictions have a negative impact 

on the possibility of obtaining certain resources neces-

sary for the implementation of its activities. Thus, the 

constant search for interested investors is one of the 

most important issues that the founder of a socially-ori-

ented business project faces. The lack of necessary fi-

nances forces citizens who have decided to devote 

themselves to social entrepreneurship to use not only 

all possible mechanisms for finding funding for their 

projects, but also to create new, innovative investment 

mechanisms. It thus appeared crowdfunding, social im-

pact bonds, etc. It seems that the development of new 

forms of financing of social entrepreneurship will only 

expand with the further improvement of this area itself. 

Currently, there are many options for investing in 

social entrepreneurship. Classifying all investments by 

the ratio of the expected economic benefit and the so-

cially directed effect from traditional investments to 

charity, we will get the following options for attracting 

finance for social entrepreneurship. 

1. Ordinary investments, which can be described 

as financial investments with the aim of obtaining the 

maximum market return in the shortest possible time. 

The main and only purpose of such investments is to 

make a profit. Any social orientation in this case is not 

assumed, but it can take place if the enterprise itself 

leads to any socially positive results. But such results 

themselves are not important from the point of view of 

social significance for the investor. 

2. Responsible Investment (RI), which can be 

described as an investment, the decision to invest in 

which is made with the obligatory consideration of re-

sponsible financial behavior [7, 57]. 

It should be noted that responsible investments 

differ from traditional ones in that they contribute to the 

formation of public goods [5, 32] in the context of fi-

nancial science and are not directly related to socially 

significant effects. In addition, responsible investments 

are characterized by the "sustainability" factor, which 

also distinguishes them from traditional investments 

from the point of view of the economy [7, 58]. 

3. Socially responsible Investment (SRI) is a so-

called «harmless» investment, in the decision-making 

process for which the analysis of the social and envi-

ronmental consequences of investments is carried out 

[1, 16]. As an example of socially responsible invest-

ments, we can cite investment in non-ethically and so-

cially questionable sectors of the economy from the 

point of view of the advanced public. Under the dubi-

ous companies as the example of the tobacco and coal 

companies, the organizers of gambling etc. Thus, this 

type of investment already contains certain rudiments 

of a social orientation. The receipt of a positive socially 

significant effect by an enterprise that has received fi-

nancial assistance as a result of such an investment will 

no longer be completely accidental. 

4. ESG-investments (Economic, Social, Govern-

mental) involve investing in projects and organizations 

that carry out their activities in accordance with envi-

ronmental, social and corporate factors. The ESG prin-

ciples are not clearly defined, but non-financial infor-

mation disclosed by companies usually contains issues 

related to the environment, social direction, and corpo-

rate governance. Environmental issues include climate 

change, environmental pollution, the decline of forests 

and animal species, and the depletion of natural re-

sources. On social issues, the main focus is on working 

conditions, the inadmissibility of slave labor and the re-

striction of child labor, compliance with safety regula-

tions and working with harmful conditions, etc. In the 

context of corporate governance, special attention is 

paid to the inadmissibility of corruption, a competent 

tax strategy, the validity of remuneration for top man-

agers, etc. [12, 120]. 
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5. Socially transformative investments (trans-

formative investments, social impact investments, im-

pact investing) involve investing in companies and 

funds to achieve measurable, socially or environmen-

tally beneficial impacts, as well as financial returns. In 

this case, the main purpose of investing such invest-

ments is not only to generate income and not even so 

much to get it, but rather a certain social or environ-

mental effect that these investments are aimed at. 

Meanwhile, the financial result is expected, but in con-

trast to the previous types of investment, part of this in-

come is again directed to achieve socially useful goals. 

6. Program investment means financial invest-

ments in those non-profit and commercial organiza-

tions whose activities contribute to the charitable activ-

ities of the investor. 

7. Venture charity (venture philanthropy) – in-

volves not only financial resources, but also the ex-

penditure of their own time, experience, intellectual 

and other resources in a long-term partnership with an 

organization with the goal of achieving any socially 

significant benefits. It should be noted that the positive 

socio-social effect is primary here. 

8. Philanthropy (traditional charity) – represents 

absolutely gratuitous donations without any calcula-

tions for financial return on any universal or socially 

significant values. 

The use of any other type of financial assistance, 

from traditional investments to charitable donations, 

will bring public benefit, because  

first, as mentioned above, social entrepreneurship 

is constantly under-funded; 

fecondly, regardless of the ultimate goal of the in-

vestors, the funds allocated by them will be used to fi-

nance social issues. 

Based on the definition of social entrepreneurship, 

fixed in the Law on the Development of Entrepreneur-

ship, it is socially transformative investments that, in 

our opinion, fully correspond to the goals and methods 

of achieving the stated socially significant goals. 

The main instruments of impact investment are 

simple debt and equity financial instruments adapted to 

meet the social challenges of transformative invest-

ments. As a rule, such securities are provided to those 

who wish on more favorable terms, including at lower 

interest rates or for a longer period. 

Such financial instruments used in the process of 

transformative investment can include, in particular: 

- quasi-capital (profit sharing); 

- interim financing; 

- meson financing; 

- investments in shares and shares of social enter-

prises; 

- bonds (social, green, development bonds; 

- debt instruments (collateralized and unsecured 

loans, loans convertible loans); 

- mixed financing (a combination of debt, grant fi-

nancing, government or bank guarantees). 

In our opinion, the financial instruments of trans-

formative investments can also include the activities of 

crowdfunding platforms, the purpose of which is to cre-

ate favorable conditions for collective cooperation of 

people (donors) who voluntarily pool their money or 

other resources together, usually via the Internet, in or-

der to support the efforts of other people or organiza-

tions (recipients). At the same time, it should be noted 

that the goals for which people unite through crowd-

funding are not always deeply social, although such 

goals tend to prevail. 

At the same time, there is an opinion that trans-

formative investments differ from crowdfunding, since 

they are mainly debt or equity investments that use 

more than the traditional payment terms for venture 

capital. Such forms of profit-making as an IPO or a 

buyout of a startup in the commercial sphere, which are 

traditional for crowdfunding platforms, may not be 

available in this case. 

In conclusion, it is necessary to draw the following 

conclusions: 

The state has established a closed list of the most 

socially vulnerable citizens, and this list largely coin-

cides with the categories of citizens who were provided 

assistance during the Soviet period. 

Since the state includes small and medium-sized 

businesses as subjects of social entrepreneurship, nei-

ther non-profit enterprises nor representatives of large 

businesses belong to it. 

The main areas of financial support for social en-

trepreneurship in Russia can be such well-established 

financial institutions in developed countries as crowd-

funding, social and green bonds, and meson financing. 

The use of the latter will indicate not only the desire of 

individual citizens to participate in solving certain so-

cial problems, but also the desire of authorities at all 

levels to support social enterprises in solving signifi-

cant social problems. 

Without ignoring the modern experience of for-

eign countries and innovative technologies in the field 

of social entrepreneurship, our country needs, first of 

all, to rely on its own experience of a socially oriented 

state. 
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