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Аннотация 

В статье рассматриваются основные аспекты, согласно которым происходила типологизация субкуль-

тур, анализируются причины, по которым произошел всплеск субкультурной активности. Субкультуры 

рассматриваются как с позиции необходимого этапа в жизни подростка, так и с точки зрения оппозиции 

старшему поколению, что и делает их уникальным явлением для социума. Также выделяются основные 

символы, согласно которым молодежные субкультуры отличаются от остальных социальных групп. 

Abstract 

The article considers the main aspects according to which the typologization of subcultures took place, ana-

lyzes the reasons why there was a surge of subcultural activity. Subcultures are considered both from the position 

of a necessary stage in the life of a teenager, and from the point of view of opposition to the older generation, 

which makes them a unique phenomenon for society. The main symbols are also highlighted, according to which 

youth subcultures differ from other social groups. 

Ключевые слова: субкультура, типология, типологизация, конфликт поколений, символы. 

Keywords: subculture, typology, typologization, generational conflict, symbols. 

 

Разнообразие культур, созданных человеком в 

обществе, не может не поражать, ведь каждая из 

них по-своему уникальна и адаптируется к реалиям 

в собственном неповторимом ключе. Прежде чем 

говорить об их значении для общества и собствен-

ных сакральных смыслах, хотелось бы рассмотреть 

типологизацию субкультур и понять, какие слож-

ности здесь возникают. При существующем их 

многообразии типологизация становится крайне 

сложной, а главное – субъективной задачей, так как 

на сегодняшний день как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе исследователями предло-

жено большое количество вариантов типологиза-

ции, и, конечно, ни одну из них нельзя назвать ко-

нечной, так как современный мир постоянно нахо-

дится в состоянии изменений, поэтому ни одну 

типологию культур нельзя считать исчерпываю-

щей. Причина же кроется в том, что каждая из них 

способна внести порядок и структурное понимания 

в происходящий хаос окружающей нас реальности. 

“Типология культуры – это качественно-со-

держательная характеристика конкретно-историче-

ских форм бытования культуры (этнонациональ-

ных, религиозных, регионально территориальных и 

др.). Осмысление типа культуры, определение его 

статуса, смыслового наполнения, детерминиро-

ваны основополагающим принципом, под углом 

 
1 Волкова В.В. Типология субкультур общества: крите-

рии и подходы [Электронный ресурс] / Электрон. дан. – 

зрения которого анализируется культурный кон-

текст и выполняются наиболее общие качествен-

ные черты”, – пишет исследователь В.В. Волкова1. 

Любому исследователю важно обозначить вектор 

своего исследования, так как без теоретической 

траектории невозможно построение собственной 

модели.  

В настоящее время можно назвать десяток спо-

собов типологизации субкультур, к которым отно-

сятся такие методы, как цивилизационный, форма-

ционный, концептуальный, культурно-историче-

ский, колонизационный, демографический и т.д. Их 

авторами являются деятели как теоретической, так 

и практической направленностей. Каждый из при-

веденных принципов обладает собственной мето-

дологической базой и значимостью, и, несмотря на 

свои сильные стороны, считается довольно услов-

ным и односторонним, анализируя мировые про-

цессы лишь со стороны собственной типологии. 

Она же сочетает в себе как эмпирический, так и тео-

ретический принципы, где в первом случае иссле-

дователь опирается на методы изучения и обобще-

ния, существующих на данный момент данных, их 

систематизацию, а во втором – создание научных 

моделей уже на основе полученных данных и выяв-

ления системообразующих принципов, которые бу-

дут являться базовыми при создании новых моде-

лей.  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-

subkultur-obschestva-kriterii-i-podhody/viewer 
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Такое понимание субкультуры дает нам воз-

можность отслеживать динамику ее развития, так 

как появляется более широкая зона для исследова-

ний. Касательно влияния субкультур на отдельные 

субъекты, хотелось бы принять точку зрения А. 

Ильина, который считает, что они могут оказывать 

на человека как отрицательное, так и положитель-

ное влияние, однако здесь значение играют не 

только сами составляющие культуры (нормы, цен-

ности, традиции), но и цели, преследуемые индиви-

дом при вступлении в нее2.  

Молодежные субкультуры являются наиболее 

изученными, так как их анализ начался еще в сере-

дине 70-х годов прошлого века. Именно тогда изу-

чаемый нами феномен разделился на множество 

форм, понимаемых как “групповая индивидуаль-

ность”. С этих пор было создано множество типо-

логий субкультур, на которые молодые люди стали 

подразделяться в процессе становления собствен-

ного “Я”.  

Наиболее современную трактовку типологий 

субкультур можно найти у А. Тарасова, который 

охарактеризовал практически не пересекающиеся 

субкультуры, начинания от золотой молодежи и за-

канчивая национал-либералами, различие которых 

он находит в разном уровне социальной обобщен-

ности3. Также существует разделение по соци-

ально-правовому признаку, где в одном мире сосу-

ществуют и социально-активные, и асоциальные 

культуры. На данном этапе возникает вопрос: есть 

ли вообще у типологизации субкультур логический 

конец? Их подразделяют на различные уровни, рас-

сматривая как социальную адаптированность, мас-

совость и значимость для социума, так как в совре-

менном мире возникают конфликты не только 

между субкультурой и государством, но и между 

просоциальными и антисоциальными культурами. 

Схожими по типологиям можно выделить анализ 

субкультур, согласно которому они выделяются по 

возрасту, профессии, региональной принадлежно-

сти, состоятельности и т.д.  

Пласт информации по этому вопросу велик, 

однако ни одна из вышеперечисленных классифи-

каций не в состоянии считаться универсальной. Все 

дело в том, что субкультура есть явление довольно 

сложное и многоступенчатое, так как индивиды 

вступают в них как исходя из осознанного выбора, 

так и волею случая, причем один человек одновре-

менно может быть частью нескольких субкультур, 

что усложняет задачу исследователям до такой сте-

пени, что в двух типологиях мы можем даже не 

найти схожих пунктов. Субкультура – явление, ко-

 
2 Ильин А.Н. Массовая субкультура современной России 

как совокупность субкультур / А.Н. Ильин // Среднерус-

ский вестник общественных культур. – 2009. – №1. – С. 

21–26. 
3Тарасов А. Кому союзник товарищ Че. Молодежь в про-

винции – новый тип оппозиции / А. Тарасов // Век. -2000. 

-№ 42. -20-27 окт. 
4 Курчашова Т.В. Социодинамика субкультуры: сущ-

ность, атрибуты, социальные роли: Дис. канд. социол. 

наук. – Тамбов, 2004. – 207 с. 

торое существовало во все времена и будет суще-

ствовать в любом общественном строе при любой 

политической модели4.  

В заключение по данному вопросу хотелось бы 

привести цитату Э. Фромма: «У человека должна 

быть возможность отнести себя к какой-то системе, 

которая бы направляла его жизнь, придавала ей 

смысл; в противном случае его охватывают сомне-

ния, в конечном счете, парализуя возможность дей-

ствовать, а значит, лишающие его способности 

жить»5. Наблюдая за тем, как развиваются субкуль-

туры, можно сделать вывод, что по мере обще-

ственного прогресса их количество и значимость 

будут возрастать, что сделает культурную класси-

фикацию еще более сложным и субъективным про-

цессом. 

Существует множество теорий, согласно кото-

рым начался всплеск молодежной субкультурной 

активности. Согласно статье, Е.А. Петраш объяс-

няет это тем, что незаполненные социокультурные 

поля появляются тогда, когда культура, обладаю-

щая традиционным набором ценностей и направ-

ленная на удовлетворение потребностей человека, 

не справляется со своей задачей6. Как раз в такие 

моменты и приходят на помощь молодежные суб-

культуры, имеющие свои характеристики и набор 

ценностей, качественно отличающийся от традици-

онного. В таких субкультурах существуют свои 

правила и устои, и в зависимости от того, насколько 

мощный оборот набирает субкультурное течение, 

определяется, примет ли общество эти новые пра-

вила или нет. 

В странах бывшего СССР эта проблема ощу-

щалась наиболее остро, так как привычный фунда-

мент, лежащий в основании построения общества, 

в один момент попросту рухнул, что заставило но-

вое поколение того времени чувствовать себя нахо-

дящимися в пустом пространстве. Однако люди, а 

особенно молодежь, всегда остро ощущают не-

хватку уверенности в следующем дне, они не могут 

вечно находиться в вакууме. Именно в связи с этим 

и возникают субкультуры, которые нашли свою 

“почву” в подражании западным субкультурам, что 

впоследствии сформировало особую молодежную 

субкультуру постсоветского пространства, которая 

заключалась в совмещении европейско-американ-

ских моделей поведения с современными реалиями 

на территории бывшего Советского Союза. 

Несмотря на то, что уже на протяжении более 

30-ти лет различные субкультуры изучались и про-

должают изучаться социологами, философами, 

культурологами и педагогами, все еще ведутся 

споры по поводу того, какую же роль они играют в 

5 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. – 

Мн.,2000. – 2001. 
6 Петраш Е.А. Субкультура молодежных объединений: 

вызов современности или поиск смыслов / Петраш Е.А. 

Субкультура молодежных объединений: вызов совре-

менности или поиск смыслов // Вестник Псковского гос-

ударственного педагогического университета. Сер. Со-

циально-гуманитарные и психолого-педагогические 

науки, № 52. 2008. – 134–144. 
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современном обществе. Наибольшие противоречия 

вызваны по большей части вопросом соотношения 

молодежных субкультур и этапа, называемого 

“взрослой жизнью”. Дискуссия заключается в том, 

что одни специалисты видят в субкультуре пере-

ходной этап нового поколения в более взрослую 

среду, с помощью которого подростки могут трени-

ровать свои навыки, приспосабливаться к суще-

ствованию в социуме и формировать адаптивный 

механизм. Другие же рассматривают данный фено-

мен как оппозицию взрослому миру, так как моло-

дежь, находясь в подвешенном эмоциональном со-

стоянии, отказывается принимать установленные 

обществом нормы и пытается либо возвыситься над 

ними, либо же просто их отрицает, вступая в соци-

альную конфронтацию, что часто приводит не к са-

мым положительным последствиям. По моему мне-

нию, сущность современных молодежных субкуль-

тур заключается в их противоречивом характере, 

так как проявляемое внутри молодежных групп 

единство в совокупности с борьбой против закосте-

нелых устоев общества, все те тенденции, характер-

ные для субкультур сейчас, и составляют культур-

ную жизнь общества. В их эволюции и будет заклю-

чаться общественная трансформация, так как мир 

непрерывно развивается, происходят процессы гло-

бализации и социально-культурной, политической 

и экономической интеграции, что неуклонно ведет 

нас к созданию пост-современного общества, в ко-

тором явление субкультур будет играть колоссаль-

ное значение. Кроме того, такие культуры наде-

лены особыми смыслами и атрибутами, которые в 

какой-то мере проводят грань между субкультурой 

и обществом, так как только их участникам по-

нятно, в чем кроется тот сакральный смысл, кото-

рым они наделяют то или иное событие. 

Субкультуру нельзя занести под классическое 

этическое понимание того, что есть “хорошо”, а что 

есть “плохо”. Подобно тому, как существует бытие, 

существуют и различные молодежные субкуль-

туры. Важно лишь понять, что они существуют 

независимо от того, принимаем ли мы их или отри-

цаем. Важным вопросом здесь будет то, сможет ли 

выпутаться человек из омута псевдоценностей, 

найдя в себе силы противостоять негативным по-

следствиям такого влияния. Больше всего подвер-

жены влиянию контркультур подростки, растущие 

в проблемных семьях или вступившие в плохие 

компании, так как смысл бытия они находят в ил-

люзии полноценной духовной жизни, так как в ре-

альном мире им просто неоткуда взять эту под-

держку и понимание со стороны окружающих. Та-

ким образом, сущность современных субкультур 

кроется под ярким образом атрибутов и молодеж-

ной символики, поэтому очень сложно разглядеть 

за этим морально-нравственные подоплеки, ведь 

атрибутивность субкультурного сознания объясня-

ется тем, что подростки намеренно пытаются огра-

диться от окружающего мира, поэтому используют 

 
7 Гуггенбюль А., Зловещее очарование насилия: Профи-

лактика детской агрессивности и жестокости / Гугген-

бюль А. Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Когито-Центр, 2006. 

– 176 с. 

особый язык для самоидентификации в своей куль-

турной среде. В связи с этим из виду исчезает внут-

ренний контекст, так как внешние факторы хоть и 

дают множество информации, но лишь на их основе 

целостное восприятие будет невозможным, остава-

ясь на поверхностном уровне. 

Одной из теорий, описывающих субкультуры 

изнутри, является теория А. Гюггенбюля о субкуль-

турном мифе. Ее сущность заключается в том, что 

любая молодежная группа нуждается в определен-

ной совокупности идей, которые отличают их от 

других, и миф как раз придает им этой неповтори-

мости и уникальности. Ученый объясняет это тем, 

что ни одна субкультура не желает влиться в обще-

ство тихо и незаметно, поэтому ей всегда нужна 

красочная легенда, которая всегда будет всплывать 

в качестве аргумента при споре с оппонентами7. 

Швейцарский исследователь считает, что миф 

свойственен именно группе детей и молодежи, так 

как они находятся на этапе познания мира, поэтому 

способны формировать миф. В различных уголках 

мира были свои характерные мифы: Сан-Фран-

циско – хиппи, Нью-Йорк – гангстеры, хип-хоп. 

Следующим критерием, на основании кото-

рого происходит ориентация в субкультурном про-

странстве, считается знание. Безусловно, вся окру-

жающая среда напрямую влияет на становление 

подростка и его будущее развитие. Так, если он по-

стоянно смотрит жестокие фильмы, дома день изо 

дня наблюдает бытовое насилие, то при попытке 

вхождения в социум он будет настроен на выбор 

антисоциальной субкультуры, так как не видит 

иных направлений в своей жизни. Целью же роди-

телей, педагогов и социальных служб является ори-

ентация подростка на просоциальную деятель-

ность, что сформирует позитивное мышление и 

определит роль человека в обществе. Построение 

внутренней картины мира и соотношение ее с 

внешней всегда процесс созидательный и требую-

щий множества усилий, поэтому знание есть от-

правная точка всего, включая и субкультуры. 

Следующими немаловажными факторами ти-

пологизации субкультур считаются ценностные 

ориентации. Ценностью считается любой объект, 

независимо от того, реален ли он, если он служит 

объектом желаний определенной группы лиц. Они 

подразделяются на то, чем отдается наибольшее 

предпочтение, то, что считается нормальным, и то, 

что самой субкультурой отрицается. Ценностные 

ориентации здесь как раз-таки заключаются в том, 

что в зависимости от ценностей, исповедуемых че-

ловеком, будет происходить нравственный выбор в 

пользу той или иной субкультуры. Процесс их фор-

мирования возможен лишь при сложной духовной 

деятельности, а результат будет лишь при полном 

ценностном осмыслении жизни. Наиболее точно 

ценностные ориентации охарактеризовала И. Бабу-
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рова, охарактеризовав их как «действенное прояв-

ление ценностных отношений субъекта, то есть его 

позиции, проявляющейся в действии»8. 

Кроме того, каждая субкультура характеризу-

ется стилем, образом жизни и статусно-ролевой мо-

делью поведения в социуме. Для кого-то образ 

жизни заключается в разбое, приеме наркотических 

веществ и безграничных половых контактах, чей-то 

стиль можно охарактеризовать как мирный и за-

творнический. На это влияет множество факторов, 

начиная от уровня благополучия и заканчивая 

некими врожденными качествами. Последние 

напрямую влияют на роль и статус в обществе. 

Каждый индивид попадает в те или иные ситуации, 

в которых он может проявить себя с той или иной 

стороны. 

В каждой субкультуре есть определенный уро-

вень иерархии, согласно которому можно сказать, 

являются ли они простыми или сложными. При 

наличии одного лидера и при равноправности дру-

гих членов можно говорить об отсутствии второ-

степенных структур, тем самым субкультура опре-

деляется как простая. Под сложной же подразуме-

вают такую субкультуру, в которой каждую 

отдельную ее подгруппу можно выделить по типу 

внутренней организации. Здесь каждый подросток 

принимает на себя конкретную роль, становясь 

неким связующим звеном в иерархии своей суб-

культуры, что формирует в подростке навыки, ко-

торые помогут не столкнуться с проблемами в бу-

дущем, которые могут возникнуть из-за отсутствия 

понимания у людей значимости социальных ролей. 

Субкультура всегда существует в рамках неглас-

ных правил, созданных для того, чтобы все участ-

ники ощущали себя максимально комфортно и за-

щищено. Нарушение норм, являющихся базовыми 

для культуры, ведет к разногласию с ее представи-

телями, что впоследствии может стать причиной 

смены взглядов. Правила существуют еще и в каче-

стве мерила того, привержен ли человек субкуль-

туре. 

Данная характеристика относится к внутрен-

ней сущности любой субкультуры: это те вещи, ко-

торые индивид не способен постичь без глубокого 

в нее погружения. Узнать же, к какой конкретно мо-

лодежной культуре принадлежит человек, можно 

по набору атрибутов и символов, которые для боль-

шинства не имеют никакого другого значения, 

кроме социальной идентификации. Символы иг-

рают значимую роль в существовании субкуль-

туры, так как они могут привлекать и объединять, 

но при этом создавать барьер с доминирующей 

культурой, что мешает ее восприятию и понима-

нию. Касательно этого вопроса хорошо написал А. 

Коэн: “Восприятие и понимание людьми их сооб-

щества сводится к ориентации по отношению к его 

 
8 Бабурова И.В. Нравственные вершины человечества: 

пособие для педагога / И.В. Бабурова; Федер. агентство 

по образованию, Смол. гос. пед. ун-т. – Смоленск: Смо-

ленский гос. пед. ун-тет, 2005. – 203 с. 

символизму”9. Символика обеспечивает коммуни-

кацию, являясь источником коммуникации для 

всех членов. Она должна выделять субкультуру из 

массы других культурных явлений, поэтому сим-

волы всегда отражают основную идею сообщества 

и создаются на контрасте и непохожести с другими 

культурами, при этом имея собственную интерпре-

тацию, которая позволяет отсеивать противников 

молодежных течений, определять в обществе 

“своих”, создавать внутри субкультуры оригиналь-

ные нормы и пути самовыражения, которым прида-

ется сакральный смысл. 

Также важно отметить, что каждый символ 

имеет свой способ выражения, что подчеркивает 

культурное разнообразие и позволяет представите-

лям субкультур самовыражаться в наибольшей 

мере. К символам вербального содержания относят 

сленг и средства сохранения ценностной информа-

ции, то есть знания, предающиеся в субкультуре из 

поколения в поколение. Так, молодежный сленг 

есть особое явление, являющееся следствием инте-

ресов людей и базирующийся на заимствовании 

слов из жаргона и создании новых на основе проис-

ходящих по большей части в доминирующей куль-

туре явлений. Особенность сленга заключается в 

том, что он в большинстве случаев не только отра-

жает взгляды на бытие, но и демонстрирует оттор-

жение от нормы10. Сложность восприятия порой за-

ключается в том, что субкультуры могут доходить 

до того, что создают чуть-ли не свой язык с особен-

ной манерой произношения и построение фраз и 

предложений. Хорошим примером является хип-

хоп культура, так как в ней сленг приобрел практи-

чески общенациональный характер, так как стал ха-

рактерным для большинства темнокожего населе-

ния США и Ямайки, так как да рэп-музыке и исхо-

дящих из нее течениях росли целые поколения 

начиная с 70-х годов прошлого века, что в конеч-

ном счете превратило сленг в норму для слоя насе-

ления, становление которого пришлось и прихо-

дится на непрерывное развитие субкультуры хип-

хопа. На ее примере мы можем просмотреть еще 

одну тенденцию – по причине распространенности 

сленгового лексикона под ударом оказывается род-

ной язык носителя. Проблема состоит в том, что, с 

одной стороны, преподаватели должны искоренять 

его в школах, но с другой – сленг является культур-

ной особенностью, и для того, чтобы понять под-

ростка, необходимо понять и принять все субкуль-

турные аспекты, влияющие на его становление. По-

мимо этого, следует упомянуть анекдоты и клички, 

которые представляют собой огромный пласт ин-

формации, по которой можно определить взгляды 

молодежной культуры и иерархию ее членов. 

Клички и насмешки есть особое средство выраже-

ния отношения людей друг к другу, в которых мы 

можем просмотреть уважение, презрение, страх и 

9 Теория субкультур [Электронный ресурс] / Электрон. 

дан. – Режим доступа: https://psychologyc.ru/teoriya-

subkultur/ 
10 Гойдова С. Молодежный жаргон в системе русского 

национального (общенародного) языка.: автореф. дисс… 

канд. филол. наук. М., 2004. – 432 с. 



The scientific heritage No 69 (2021) 7 

т.д. Все это является искаженным отражением си-

туации в обществе, однако в субкультурах это по-

казано более отчетливо и гиперболизировано, что 

позволяет подросткам делать выводы о том, какие 

черты им присущи и что, вероятно, следует испра-

вить, чтобы избежать проблем во взрослой жизни. 

Символы могут выражаться атрибутивным 

способом, когда вещам придается ключевое значе-

ние и они используются в качестве символа суб-

культуры. Примером может служить символ одной 

из наиболее деструктивных групп – сатанистов. Их 

отличительным знаком является изображение пен-

таграммы, по которым у других людей отчетливо 

формируется образ индивида, что негативно ска-

жется на его восприятии и отношении к нему. Боль-

шинство стилей в субкультуре зародилось путем 

протеста против общепринятых норм в одежде, по-

этому в нашем сознании укоренилась мысль о том, 

что все броско одетые девушки и юноши принадле-

жат к какой-либо молодежной субкультуре. Осо-

бенность заключается еще и в том, что стиль в 

одежде позволяет не только выделяться на фоне ос-

новной культуры, но и отличать представителей од-

ного направления от другого. Происхождение куль-

туры панков никак не схоже со становлением хип-

хопа, поэтому и предпочтения в выборе одежды 

различаются кардинальным образом: зеленый иро-

кез против завязанных на макушке дредов, кожаная 

куртка с заклепками против безразмерной кофты с 

капюшоном, огромные черные берцы против спор-

тивных кроссовок. Наиболее уникальной в этом 

плане выглядит культура хиппи, стиль которой 

сформировался на основе протеста против богатых 

слоев населения и войны во Вьетнаме. Хиппи объ-

явили, что они будут одеваться максимально невы-

чурно и в рамках пацифизма провозгласили себя 

детьми цвета, что обязало всех представителей этой 

культуры носить только разноцветные широкие 

вещи. 

Последним, и, по моему мнению, наиболее су-

щественным символом считается музыка. Ее уни-

кальная особенность заключается в том, что она 

способна оказывать эмоционально-психологиче-

ское воздействие как мелодией и мотивом, так и 

текстом. Но если первое в худшем случае может 

лишь усугубить депрессивное состояние, то во вто-

ром может быть заложен конкретный посыл. Через 

музыку представители субкультур могут вдохнов-

ляться, развиваться и поддерживать ментальную 

связь со своими кумирами. Если в тексте заложен 

призыв к суициду, насилию или геноциду, то здесь 

вся ответственность ложится на плечи исполни-

теля, так как впоследствии от него уже будет зави-

сеть, поймут ли слушатели художественный замы-

сел или воплотят в реальность все его идеи. Еще од-

ним атрибутом, который определяет 

принадлежность человека к молодежной культуре 

– татуировка. Несмотря на то, что она уже успела 

стать частью мейнстрима, ее функция инициализа-

ции перенеслась из древних времен в наши дни, так 

 
11 Левикова С.И. Молодежная субкультура: учебное по-

собие. М., Фаир-Пресс, 2004 – 608 с. 

как некоторые члены радикальных субкультур 

набивают на своем теле особые символы или талис-

маны, которые являются не только средством само-

выражения, но и оставляют пожизненную метку о 

приверженности тем или иным взглядам11. 

В заключение можно сказать, что интересный 

взгляд дает сравнение субкультуры с текстом, для 

понимания которого необходимо пройти через 4 

этапа: восприятие, понимание значений, узнавание 

в контексте культуры и активное диалогическое по-

нимание12. Перед теми, кто решается стать участни-

ком молодежной субкультуры, она также предстает 

в виде сложного и запутанного текста, в котором ты 

судорожно пытаешься найти ответ, находишь 

опору для подтверждения своих смыслов и в итоге 

приходишь к определенным выводам. Кто-то и во 

взрослой жизни продолжает бросать вызовы совре-

менному обществу, не сумев смириться с тяжестью 

бытия, кто-то продолжает развиваться в рамках из-

начально выбранной субкультуры, кто-то приобре-

тает жизненно необходимые социальные навыки и 

покидает субкультуру, будучи готовым вступить в 

новую жизнь. Но находятся и случаи, когда суб-

культура уничтожает личность изнутри, делает его 

своим рабом и приводит к катастрофичным для об-

щества последствиям. Именно поэтому нельзя от-

рицать существование молодежных культур в 

нашем обществе: нужно уметь сосуществовать с 

ними и всегда быть готовым прийти на помощь. 
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Анотація 

Аналізові піддаються PR-комунікації, які застосовуються менеджментом і творчими структурами уні-

верситетів з метою формування позитивного іміджу закладу освіти. Основну увагу зосереджено на спор-

тивних аспектах PR-комунікацій, які являють собою окрему, чітко структуровану галузь, що функціонує 

для зацікавлення аудиторії. Під кутом виокремлення і конкретизації технологічних прийомів подачі мате-

ріалів у контексті функціонування спортивних PR-комунікацій розглядаються основні прийоми, які засто-

совуються при формування іміджу університету. З метою узагальнення і систематизації матеріалу, 

пов’язаного з функціонуванням спортивних PR-комунікацій, проаналізовано подачу спортивних PR-

комунікацій сайтом Сумського державного університету. В кінці статті підбито підсумки дослідження. 

Abstract 

PR-communications, used by the management and innovation structures of universities in order to form a 

positive image of the educational institution, are analyzed. The main focus is on the sports aspects of PR commu-

nications, which appear to be a separate, clearly structured industry that operates to make the audience interested. 

The main techniques used in the formation of the university image are considered from the angle of separation and 

specification of technological methods to present the material in the context of the functioning of sports PR-

communications. 

In order to generalize and systematize the material related to the functioning of sports PR-communications, 

the supply of sports PR-communications by the site of Sumy State University was analyzed. At the end of the 

article the results of the research are summarized. 

Ключові слова: аудиторія, імідж, образ, реклама, спорт, університет. 

Keywords: audience, image, image, advertising, sports, university. 

 

Постановка проблеми. Сучасні університети 

намагаються внести свій внесок у процес соціаліза-

ції студентів, надаючи спортивні можливості. Цю 

діяльність, яка є частиною університетської освіти, 

слід розглядати як діяльність, спрямовану на розви-

ток соціальних аспектів та соціальної свідомості 

людей. Це дослідження має на меті позначити спор-

тивні звички студентів у вільний час та оцінити їхні 

думки та очікування.  

Університетська система PR-комунікацій на-

магається йти в ногу з часом. Програми зв’язків з 

громадськістю, які швидко переростають у зага-

льну характеристику картинки, зокрема, студентсь-

кого життя, включають практику не стільки підтри-

мання особистого професійного навчання, скільки 

тенденції не знаходитись вдалині від останніх дося-

гнень суспільних тенденцій та технологій. Україн-

ська дослідниця Алла Бахметьєва пише: «У сучас-

них умовах ВНЗ доводиться конкурувати на ринку 

освітніх послуг за багатьма критеріями: кількість 

ліцензованих напрямів підготовки фахівців, конти-

нгент абітурієнтів, бюджетні видатки, залучення ін-

https://psychologyc.ru/teoriya-subkultur/
https://psychologyc.ru/teoriya-subkultur/
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вестицій з боку приватного підприємництва, отри-

мання міжнародних грантів тощо. Усі ці показники 

взаємопов’язані між собою і, крім іншого, залежать 

від ефективності PR-діяльності вишу. І якщо в ко-

мерційній установі успішність проведеної PR-акції 

(разом з іншим використаним інструментарієм 

ІМК) можна визначити за динамікою фінансових 

показників, то в освітянській установі безпосере-

дню залежність встановити важко» [1, c. 131-132]. 

Університетська система PR-комунікацій пра-

цює як постійний проєкт, який уособлює першу 

хвилю ознайомлення із конкретним закладом 

освіти. Інтернет у даному контексті виступає як 

явище, яке дозволяє і окремим людям, і цілим орга-

нізаціям використовувати простір для спілкування 

та розміщення повідомлень. Університетський веб-

сайт є майданчиком, в межах якого здійснюється 

послідовна рекламна та PR політика закладу освіти 

завдяки тому, що або на сайт постійно додаються 

нові оголошення, або на сайт чекають постійні оно-

влення. Усе це зосереджено на необхідності зосере-

дити увагу цільової аудиторії на запрошенні до про-

фесійного навчання (абітурієнти, їхні батьки чи 

спонсори навчання) з урахуванням як технічних, 

так і технологічних специфік PR як частини запро-

шень до постійного професійного навчання молоді.  

Сутність PR-комунікацій в університеті поля-

гає в тому, що вони ґрунтуються на гаслі: немож-

ливо вижити в бізнесі та бути ефективним, якщо не 

стежити за технологіями і не ставати частиною цих 

технологій. Все це пов’язано з тим, що ми повинні 

працювати щодня для наших абітурієнтів і наших 

студентів. Існує особлива необхідність залучення 

молоді до професійного навчання, коли справа сто-

сується PR-технологій більше, ніж реальний стан 

справ. Заохочуються найсвіжіші пропозиції подачі 

контенту з використанням дружніх як для аудито-

рії, так і для університету технологій. І, нарешті, бі-

льшість університетів зараз пропонують зацікавле-

ній аудиторії способи спілкування через Інтернет – 

часто через батьківські портали. Інтернет-портали 

батьків, які знаходяться в пошуках місця навчання 

для своїх дітей, надає батькам швидкий доступ до 

інформації будь-якого рівня у практично безпеч-

ному середовищі. Університетські системи, що 

швидко розростаються, мають свої унікальні про-

блеми, але будь-які стратегії PR є загальноприйня-

тою практикою. 

Формулювання мети, завдань, методів дос-

лідження. 

Мета даної статті полягає у здійсненні аналізу 

тих чинників, які являють собою елементи спорти-

вних PR-комунікацій, покликаних сформувати по-

зитивний імідж університету.  

У цій статті розглядається роль спортивних 

PR-комунікацій як чинника механізму формування 

іміджу університету.  

Для досягнення вказаної мети були поставлені 

такі завдання:  

1) як описуються політика і практика програм 

зв’язків з громадськістю як елемент спортивних ко-

мунікацій; 

2) якими є загальні характеристики та загальна 

практика спортивних PR-комунікацій в контексті 

механізму формування іміджу університету; 

3) які конкретні стратегії чи практики спорти-

вних PR-комунікацій використовуються для вдос-

коналення іміджу університету. 

Об’єктом статті виступають спортивні комуні-

кації як чинник PR-комунікацій. 

Предметом статті є особливості формування 

іміджу університету через застосування спортив-

них PR-комунікацій.  

Джерельна база дослідження – офіційний сайт 

Сумського державного університету.  

З огляду на дослідницький характер обраної 

для аналізу теми, використовуємо якісний дослід-

ницький підхід до вирішення титульної проблеми. 

Це дослідження відповіло на проблему з викорис-

танням тріангуляції таких якісних наукових мето-

дів: аналіз документів та поле спостереження. 

Спортивні пропозиції університетів та їхні спорти-

вні досягнення спостерігалися в їх природній обста-

новці. Ці матеріали були проаналізовані як експер-

тні характеристики феномену зв’язків з громадські-

стю в рамках університетського іміджу, який має 

ключове значення для існування університету.  

Документи та інші доступні університетські 

артефакти були проаналізовані як ключові характе-

ристики механізму формування іміджу універси-

тету, але ми обмежуючись подібним аналізом ви-

ключно в парадигмі зв’язків з громадськістю – нами 

не брались до уваги навчальні видання, внутріш-

ньоуніверситетські меморандуми та документи, до-

відники, матеріали мас-медіа тощо. 

Спостереження були другою формою тріангу-

ляції, яке допомогло завершити статтю. Основним 

завданням цього елементу було спостереження за 

тим, яким чином здійснюється практика зв’язків з 

громадськістю протягом якогось певного періоду, 

спостерігання та фіксація діяльності тих структур, 

які відповідають за формування іміджу універси-

тету, які пов’язані, зокрема, із спортивними техно-

логіями в межах університетського життя. Через 

такі спостереження були зібрані дані про техноло-

гію PR-операцій, про загальну PR-практику, про те-

нденції застосування PR-технологій в межах тих 

кроків університету, які здійснюються для підви-

щення іміджу закладу освіти.  

Виклад основного матеріалу. 

Університетські системи використовують уні-

кальні способи вдосконалення зовнішніх PR-

комунікацій. Зовнішні PR-комунікації – це сфера, 

яку підтверджують усі університетські системи за-

охочення абітурієнтів, які необхідно підтримувати. 

Саме тут університетські системи потребують зво-

ротного зв’язку, щоб гарантувати отримання пові-

домлення, яке не має абсолютно чітко визначеного 

одержувача. Провідні університети мають добре пі-

дтримувані інформаційні веб-сайти, що забезпечу-

ють швидкий доступ до інформаційні, ці веб-сайти 

регулярно використовуються з метою повідомлень 

для громадськості. 
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Будь-які нові тема, проблема, нюанс із життя 

університету – це продовжений ланцюжок подаль-

ших повідомлень з конкретної проблеми, але такий, 

який не виходить за межі загального подієвого ко-

нтенту з життя університету. Цей ланцюжок є важ-

ливим не лише для системи університетської 

освіти, але й для зв’язків з громадськістю. Кінце-

вою метою PR-комунікації в інтернеті є забезпе-

чення відповідності контенту:  

по-перше, реаліям,  

по-друге, призначенню,  

по-третє, очікуванням аудиторії.  

Усі ці три нюанси університетської системи 

PR-комунікацій визнаються як такі, що потребують 

двосторонньої комунікації. Але при цьому така ко-

мунікація є важливою, але, на думку української 

дослідниці Марії Зубарєвої, часто не завершеною 

(«Безліч ситуацій залишаються принципово незаве-

ршеними, що створює повну дезорієнтацію лю-

дини» [2, c. 127]. Адже часто, коли університет бере 

участь у PR-комунікації, завдання, яке часто відхо-

дить на другий план, – це повідомлення та інформа-

ція на сайті, відсуваються на другий план, можуть 

здатись неважливими. Але при цьому усі кластери 

і технології PR-комунікацій в своїй основі мають і 

принцип, і технологію, і – головне – ефект спілку-

вання, здійснений зусиллями укладачів контенту 

сайту.  

У контексті функціонування університетських 

PR-комунікацій йдеться про контент – і вербаль-

ний, і візуальний – як про стратегічний метод заці-

кавлення аудиторії. Саме завдяки контенту форму-

ється різноманітна спільнота, яка – нехай не пос-

тійно, а точково, але все ж концентрує свою увагу 

на тих нюансах університетського життя, які про-

понуються самим закладом освіти. При цьому оче-

видно, що не потрібно обтяжувати надмірним обся-

гом чи надмірною складністю аудиторію чи вже 

сформовану медійну громаду, частота, стислість і 

простота подач дадуть університетові швидкий зво-

ротний зв’язок щодо того, чи є це повідомлення та-

ким, яке зацікавить аудиторію.  

PR-комунікації потребують дуже серйозного 

до себе ставлення з боку адміністрацій університе-

тів. Така увага ґрунтується на трьох основних при-

чинах.  

По-перше, якісне зовнішнє спілкування є запо-

рукою потужної програми внутрішнього універси-

тетського життя.  

По-друге, конструктивні ідеї пропонуються 

працівниками університету з врахуванням тих пот-

реб, які є ключовими насамперед для закладу 

освіти, а тому озвучуються певні елементи зацікав-

лень університету, які створюють певний простір 

того, що університет очікуватиме від абітурієнтів, 

вступників, роблячи їх та їхні наміри більш очіку-

ваними та продуктивними для цього закладу освіти. 

По-третє, ефективність спілкування залежить 

від форми подачі. Вона є ефективною, коли стане 

не тільки простою, але й впливатиме на аудиторію 

дрібними елементами зацікавлення (наприклад, лі-

нгвістична доступність, ілюстрації тощо). 

Ключове положення функціонування різнома-

нітних спортивних PR-комунікацій ґрунтуються на 

положенні про те, що сама практика зв’язків з гро-

мадськістю є такою діяльністю, яка потребує пос-

тійної присутності в комунікаційному просторі: це 

процес безперервного спілкування. Офіційні особи, 

штатні працівники університетів, які провадять 

практику зі зв'язків з громадськістю (і з якими спі-

лкувався автор статті), підтверджували той факт, 

що значну частину технологічних кроків із зв’язків 

з громадськістю в університетських системах, які 

вони обслуговують, потрібно підтримувати на рівні 

постійної до них уваги. Університетська освіта в 

Україні зазнає зростання – можливо, не такого бур-

хливого, як в нульових роках цього століття, але 

відчутного. Університетам необхідно проявити різ-

номаніття не лише організаційних, але й творчих 

здібностей по відношенню до громадськості, яка 

має інтерес до університету, та дійти розуміння 

того, хто є її аудиторією, хто є потенційним студе-

нтом, хто є зацікавленою стороною при двосторон-

ньому процесові PR-комунікації. Університетська 

система PR-комунікацій принципово повинна ви-

значити, хто є її «клієнтом» та як їхня система ба-

чить спільноту своїх «клієнтів». При цьому універ-

ситетська комунікація, розуміючи, що є цілісна спі-

льнота зацікавлених осіб, але є й певні кластери цієї 

спільноти, представників яких цікавлять певні ню-

анси студентського життя в університеті, відходять 

від загального принципу зацікавлення аудиторії 

взагалі і застосовують локальну інтерпретацію ро-

боти університету власне в залежності від тих очі-

кувань, які є характерними для репрезентантів кла-

стерних спільнот. Це стосується, зокрема і того, 

яким чином в університеті здійснюються заходи 

спортивного характеру.  

При цьому принципово можемо вважати, що 

акцентування уваги на спортивних PR-

комунікаціях являє собою певним чином делікатну 

проблему. По-перше, навряд чи акцентування уваги 

на спортивному житті університету, на універси-

тетських спортивних досягненнях зацікавить біль-

шість аудиторії, оскільки ключова мета абітурієн-

тів, їхніх батьків чи спонсорів навчання – набуття 

знань з того фаху, який обрано майбутнім студен-

том. По-друге, надмірне акцентування уваги на 

спортивних нюансах університетського життя 

може негативно вплинути на тих абітурієнтів, які є 

або неповносправними, або інвалідами, або просто 

не люблять практичні спортивні вправи. Тому прак-

тика спортивних PR-комунікацій повинна призве-

сти до повного переконання того, що університет 

при здійсненні технологій зацікавлення аудиторії 

знайшов саме свою спільноту. Необхідно при 

цьому переконатись, що університет звертається до 

тих людей, для яких спортивна PR-комунікація не 

являє собою соціальний, ментальний, культурний 

чи будь-який інший бар’єр.  

Те, що певна група зацікавленої аудиторії не 

цікавиться спортом – а, отже, і спортивним контен-

том, принципово не означає, що спортивна PR- PR-

комунікація не потрібна (зокрема, і такій аудиторії 
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в цілому), необхідно лише застосувати творчі, кре-

ативні підходи до викладу контенту і певним чином 

передбачити, як це зробити, щоби не втратити по-

тенційну аудиторію в принципі. Враховуючи, що 

будь-які матеріали (публікації та повідомлення) по-

винні бути невеликими та цілком простими, досту-

пними, але разом з тим і системними, визначимо їх 

за жанровою приналежністю як інформаційні пові-

домлення чи звіти – отже, це публікації для загаль-

ної аудиторії, для широкого кола зацікавлених в та-

кій інформації людей (абітурієнти, батьки, спон-

сори навчання тощо).  

Однією з практик, яку включає PR-

комунікація, є практика «здорової розмови». Вони 

полягає в тому, що рекламний контент ґрунтується 

на розумінні того, що комусь подобається, а комусь 

не подобається те, що є те, що відбувається і про що 

йдеться в повідомленнях, пов’язаних, зокрема, зі 

спортивними PR-комунікаціями в університетах. 

Це не означає, що PR- служба університету буде іг-

норувати їх – навпаки, вона запрошуватиме таку ау-

диторію для здорової, витриманої у коректних то-

нах розмови.  

Будь-яка відмова від PR-комунікації, будь-яке 

намагання нехтувати пропозиціями університетів 

щодо розповсюдження інформації про своє життя 

заважає не університету – а тій аудиторії, яка ціка-

виться подіями закладу освіту; це – недосконалий 

зв’язок між учасниками PR-комунікації та й масо-

вокомунікаційного поля взагалі. Університет про-

сто «розповідає історію» і це – хороший (тому що 

ненав’язливий) спосіб отримати хорошу реакцію 

спільноти (див. у українського дослідника Андрія 

Согоріна: «Сучасні соціологічні дослідження по-

винні звертати увагу на такі культурні наслідки ре-

кламного впливу, як матеріалізм, фальсифіковані 

цінності та неправдиві повідомлення. Ставлення 

громадськості до реклами на сучасному етапі є кри-

тичним та недовірливим – масове поширення і 

нав’язливість реклами дратує багатьох» [4, c. 78]). 

В принциповому, кінцевому розумінні розміщення 

таких публікацій упорядники відчувають не стільки 

потребу якихось рекламних кроків, а важливість 

поговорити про досягнення студентів та виклада-

чів, колективу університету, обговорити те, що на-

справді хороші речі, достойні вчинки трапляються 

в університеті і що діяльність університету, універ-

ситетські система і принцип функціонування сис-

тема є хорошим прикладом того, як йдуть справи у 

конкретному закладі освіти. 

Ще однією тенденцією, яку визнають універ-

ситети при висвітленні спортивних PR-

комунікацій, є те, що діти підковані у технологіч-

ному плані. Отже, традиційні, класичні PR-

комунікації, які ґрунтуються на застосуванні ціл-

ком вільних від шаблонів чи алгоритмів подачі ко-

нтенту, на образних та художніх принципах подачі 

контенту (див. у української дослідниці Юлії Раб-

цун [3]), тут не спрацьовують. простота подачі на-

віть певний примітивізм формулювань стануть цін-

ними для отримання інформації та певних асоціацій 

аудиторії. 

Важливою тенденцією, яку слід пам’ятати ук-

ладачам контенту зі спортивної PR-комунікації, є 

досягнення університетської громадськості, яка пе-

редає інформацію про свій заклад освіти різними 

способами. Ступінь розуміння значення, яке в уні-

верситеті надається як плануванню, так і програму-

ванню принципів подачі рекламного контенту, при-

зводить до певних тенденцій. Зокрема, йдеться про 

те, що у університету є відчутний, ексклюзивний 

вплив на планування та програмування щодо зв’яз-

ків з громадськістю. Так, при здійсненні рекламних 

акцій та застосуванні, зокрема, спортивних PR-

комунікацій університети при здійсненні місії 

зв’язків з громадськістю використовують не реак-

ційний (тобто, такий, який є вторинним, являє со-

бою якусь відповідь на вже існуючий контент) на 

ініціативний (тобто, первинний, лідерський, який 

передбачає реакцію з боку інших учасників комуні-

каційного поля).  

Нами було проаналізовано подачу спортивних 

PR-комунікацій сайтом Сумського державного уні-

верситету (станом на 02 лютого 2021 року) [5]. За-

значимо, що цей сайт цілком читабельний, простий 

у використанні, знайти матеріал, який цікавить ау-

диторію, доволі легко. Сайт містить п’ять рубрик 

(«Про СумДУ», «Навчання», «Наука», «Міжнаро-

дна діяльність», «Кампус-лайф»). Спортивна інфо-

рмація міститься в рубриці «Кампус-лайф». 

Подача спортивних PR-комунікацій на сайті 

Сумського державного університету здійснюється 

в межах двох тематичних підрубрик: «Спорт» і «Ві-

дпочинок». В підрубриці «Спорт», яка є більш 

спрямованою на висвітлення саме спортивного 

життя університету, подано інформацію під такими 

підрубриками: «Спортивні досягнення» (текстова 

інформація про здобутки студентів, викладачів та 

співробітників університету), «Спортивні секції» 

(текстова, із таблицею, інформація з конкретиза-

цією тих видів спорту, які представлені в універси-

теті, із зазначенням тренерів-викладачів чи інстру-

кторів – усього 76 секцій), «Спортивні споруди» 

(ілюстративно-текстова інформація про примі-

щення, в яких проводяться спортивні заходи, із від-

силаннями на сторінки кожної із споруд) та корисні 

контакти (інформація про те, як можна комуніку-

вати з адміністраціями спортивного клубу СумДУ, 

спорткомплексу СумДУ та басейну СумДУ). 

Друга рубрика сайту університету, яка просу-

ває спортивні PR-комунікації, – «Відпочинок». Тут 

так само чотири підрубрики, але вони носять менш 

структурований і більш вільний, розважальний ха-

рактер. Перша підрубрика – «Студентський клуб 

“Спортлайн”» виконана у вигляді сторінки, яка по-

винна була б зацікавити набагато більш широке 

коло аудиторії, ніж спортсмени. Це сторінка з еле-

ментами лонгріду та різноманітними інтерактив-

ними елементами, яка дійсно приваблює аудито-

рію. Друга рубрика – «Спортивно-оздоровчий 

центр “Універ”» більш скромна за оформленням, 

але не менш змістовна – принаймні, тут подана уся 

необхідна інформація для того, щоби мати уяв-

лення про те, що являє собою цей центр і які пос-
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луги він надає. Третя рубрика – «Дитячий оздоров-

чий табір “Універ”» починається із заклику «“Уні-

вер” не типовий табір», що мало б привернути 

увагу відвідувачів сайту таким несподіваним зіз-

нанням з боку університету. Сторінка містить еле-

менти лонгріду та має окреме посилання на автоно-

мну сторінку цього дитячого табору. І, нарешті, че-

тверта рубрика – «Корисні контакти» – містить 

інформацію про те, як можна комунікувати з адмі-

ністраціями студентського клубу «Спортлайн», 

спортивно-оздоровчого центру «Універ» та з дитя-

чим оздоровчим закладом «Універ». 

Висновки. 

Підсумовуючи певні тези про специфіку фор-

мування іміджу університету крізь призму PR-

комунікацій (зокрема, спортивних), відзначаємо те, 

що університетські PR-комунікацій є отриманням 

та синтезом інформації про ефективність практики, 

політики та процедури управління закладом освіти, 

елементом внутрішньої комунікації та чинником 

практики внутрішньоуніверситетських комуніка-

ційних структур, які, утім, розраховані на зовніш-

нього споживача. Ключовою метою формування 

іміджу університету крізь призму PR-комунікацій 

(зокрема, спортивних) є кроки із зростання кілько-

сті студентів за рахунок потенції аудиторії ресурсів 

університету – насамперед, університетського веб-

сайту.  

В межах статті йшлось про громадсько-кому-

нікаційні та суспільно-громадські зв’язки у справі 

формування іміджу університету, про те, яким чи-

ном ці громадськості відносин та елементи про-

грами зв’язків з громадськістю в університетських 

системах заохочення потенційних студентів мо-

жуть завдяки застосуванню технологій PR-

комунікацій призвести до реального зростання кі-

лькості студентів.  

Завдяки тому, що ми в межах підготовки статті 

використали такі методичні практики, як спостере-

ження та аналіз документів, коректно буде запропо-

нувати чотири основні групи висновків за результа-

тами аналізу чинників дослідження. 

Перше. З огляду на опис практики, політики та 

процедури програм формування іміджу універси-

тету за технологіями зв’язків з громадськістю клю-

човою метою таких процедур є уможливлення від-

чутного зростання кількості студентів, що відпові-

дає не лише прагненням самих університетів, але й 

рекомендаціям Національного агентства з якості 

освіти України.  

Друге. Існують загальні характеристики та за-

гальна практика університетської громадськості 

щодо програми зв’язків з потенційними абітурієн-

тами, які можуть швидко вплинути на позитивне рі-

шення потенційних студентів стати студентами ре-

альними цього закладу освіти. В структурі та в 

штаті університетів виділяються такі посадовці, які 

виконують ключову як творчу, так і організаційну 

роль у здійсненні програм зв’язків з громадськістю 

в університетських намірах формувати власний по-

зитивний імідж. 

Третє. Спортивні PR-комунікації є конкрет-

ною PR-стратегією і PR-практикою в університет-

ській системі використання та вдосконалення внут-

рішніх за організацією та формою, але зовнішніх за 

призначенням комунікації в університетській сис-

темі зв’язків із громадськістю. 

Четверте. Проаналізовані нами спеціалізовані 

сторінки веб-сайту Сумського державного універ-

ситету засвідчили, що запроваджені цим закладом 

освіти спортивні PR-комунікації можуть зацікавити 

широке коло аудиторії – насамперед, абітурієнтів, 

оскільки містять вичерпну інформацію про те, як 

здійснюється спортивне життя і яким чином прохо-

дить процес оздоровлення в межах конкретного за-

кладу освіти.  

 Науковою перспективою подальших дослі-

джень спортивних PR-комунікацій як чинника фо-

рмування іміджу університету, на нашу думку, 

мало б стати: у теоретичному аспекті – дослідження 

логіки функціонування феномену іміджу універси-

тету та конкретизація PR-технологій, які застосову-

ються закладами освіти; у практичному аспекті – 

аналіз сайтів інших університетів міста Суми з 

огляду на те, як вони впроваджують технологію 

спортивних PR-технологій як елементу рекламного 

поля просування інтересів свого закладу освіти. 
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Анотація 

У статті здійснено аналіз підстав і порядку оскарження рішень про застосування дисциплінарної від-

повідальності, з’ясування вад такої діяльності та виокремлення шляхів їх вирішення. Досліджено проце-

дуру: відомчого оскарження (позасудового) – шляхом звернення зі скаргою щодо накладення на неї дис-

циплінарного стягнення до старшого прямого начальника, та судового оскарження – шляхом подання ад-

міністративного позову з приводу оскарження рішення керівника щодо застосування до особи 

адміністративного стягнення. 

Abstract 

The article analyzes the grounds and procedure for appealing against decisions on the application of discipli-

nary liability, clarifying the shortcomings of such activities and identifying ways to address them. The procedure 

of: departmental appeal (extrajudicial) - by filing a complaint against the imposition of a disciplinary sanction on 

the senior direct supervisor, and a court appeal - by filing an administrative lawsuit to appeal the decision of the 

head of the administrative penalty. 

Ключові слова: дисциплінарна відповідальність, дисциплінарне стягнення, оскарження, відомче (по-

засудове оскарження), судове оскарження. 

Keywords: disciplinary liability, disciplinary sanction, appeal, departmental (extrajudicial appeal), court ap-

peal. 

 

Актуальність статті. На даний час правове за-

безпечення інституту дисциплінарної відповідально-

сті є ще досить далеким до досягнення стадії остаточ-

ного оформлення. У царині законодавчого регламен-

тування дисциплінарної відповідальності державних 

службовців на порядку денному стоїть суттєва про-

блема – опрацювання основоположного, спільного 

для всіх видів державних службовців закону, який чі-

тко визначав би поняття «дисциплінарна відповідаль-

ність», «дисциплінарний проступок», а також загальні 

й конкретні склади посадових проступків, інші пи-

тання, пов’язані із застосуванням дисциплінарної від-

повідальності.  

 Національна поліція України відіграє важливу 

роль у реалізації функцій демократичної, соціаль-

ної, правової держави. Особам, що перебувають на 

службі в Національній поліції (далі – НП), нада-

ються владні повноваження, здійснюючи які, вони 

представляють державу, а тому тільки відповіда-

льне їх ставлення до виконання наданих повнова-

жень забезпечує нормальну реалізацію поставле-

них перед органами завдань. 

У системі суспільних відносин службова дис-

ципліна осіб рядового та начальницького складу 

Національної поліції займає особливе місце. Вона 

представляє собою різновид етичних та правових 

відносин, характеризується високою категоричні-

стю й жорсткістю зв’язків. Доводиться констату-

вати, що інститут дисциплінарної відповідальності 

в його існуючому вигляді не повною мірою забез-

печує вирішення завдання підтримки в НП України 

належної службової дисципліни. Підтвердженням 

цьому служить стійка тенденція зростання числа 

порушень службової дисципліни та законності се-

ред особового складу НП. 

Так, у 2020 році до дисциплінарної відповіда-

льності було притягнуто 25309 осіб рядового та на-

чальницького складу НП, а у 2019 році майже на 

півтори тисячі більше (26749 осіб). Щорічно до ди-

сциплінарної відповідальності притягується, в се-

редньому 12-15 % особового складу НП [1; 2]. На 

думку вчених, причиною цього є недосконалість за-

конодавства про дисципліну і подекуди його супе-

речливість. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв’язання даної проблеми 

вказує, що із затвердженням нового Дисциплінар-

ного статуту НП пожвавилася увага щодо законно-

сті притягнення до дисциплінарної відповідально-

сті осіб рядового та начальницького складу. Водно-

час, слід констатувати, що застосування заходів 

дисциплінарної відповідальності до працівників 
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НП і особливо звільнення з посади доволі часто 

здійснюється з порушенням законодавства, іноді є 

просто способом усунення з посади працівника, 

який є неугодним керівнику, з подальшим висунен-

ням кандидата, який є лояльним керівництву. 

Остання обставина в окремих випадках є створен-

ням умов вчинення корупційних діянь. 

Тому завданнями даної наукової статті є здій-

снення аналізу підстав і порядку оскарження рі-

шень про застосування дисциплінарної відповіда-

льності, з’ясування вад такої діяльності та виокре-

млення шляхів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Стадія оскар-

ження рішення у дисциплінарному провадженні є 

факультативною, тобто наступає не завжди і її 

ініціювання залежить від волі особи, яка притяг-

нута до дисциплінарної відповідальності. Мож-

ливість оскарження рішення про застосування 

дисциплінарного стягнення є гарантом законно-

сті та обґрунтованості притягнення працівника 

НП до дисциплінарної відповідальності, засобом 

виправлення можливих помилок дисциплінарної 

практики, що допускаються прямими начальни-

ками на попередніх стадіях дисциплінарного про-

вадження.  

Законодавством передбачено дві форми 

оскарження рішення про застосування дисциплі-

нарного стягнення:  

1) відомче оскарження (позасудове) – шля-

хом звернення зі скаргою щодо накладення на неї 

дисциплінарного стягнення до старшого прямого 

начальника – аж до Міністра внутрішніх справ Ук-

раїни, відповідно до Закону України «Про Дисцип-

лінарний статут Національної поліції України» [3]; 

2) судове оскарження – шляхом подання адмі-

ністративного позову з приводу оскарження рі-

шення керівника щодо застосування до особи ад-

міністративного стягнення, відповідно до п.2 ч.1 

ст.19 КАСУ в якому визначено, що до компетен-

ції адміністративних судів України відноситься, 

зокрема, розгляд та вирішення спорів з приводу 

прийняття громадян на публічну службу, її про-

ходження та звільнення з публічної служби [4]. 

Таким чином спір між керівником, який наклав 

дисциплінарне стягнення на працівника НП в 

процесі проходження ним державної публічної 

служби має вирішуватись в адміністративному 

суді.  

Порядок позасудового оскарження рішення 

про застосування заходів дисциплінарного впливу 

визначається в розділі п’ятому Закону України 

«Про Дисциплінарний статут Національної поліції 

України».  

Основне призначення стадії оскарження рі-

шення про застосування заходів дисциплінарного 

впливу є перевірка законності та обґрунтованості 

прийняття рішення про застосування заходів дис-

циплінарного впливу.  

Оцінці ступеня законності рішення про засто-

сування дисциплінарного стягнення підлягають:су-

ворість рішення (наприклад, стягнення не відпові-

дає характеру проступку); необґрунтованість рі-

шення (наприклад, не вивчені всі обставини 

справи); незаконність рішення (наприклад, застосо-

вано стягнення, що не передбачено законом або рі-

шення прийнято не уповноваженим на те 

суб’єктом). 

Аналіз ряду процесуальних дій на стадії оска-

рження рішення про застосування заходів дисцип-

лінарного впливу, дозволяє виокремити такі етапи 

оскарження: 1) звернення особи або інших осіб, 

трудових колективів або організацій, які здійсню-

ють правозахисну діяльність з вимогою про захист 

законних прав та інтересів особи, у відношенні якої 

прийнято рішення про застосування заходів дисци-

плінарного впливу; 2) перегляд прийнятого рі-

шення про застосування заходів дисциплінарного 

впливу (перевірка підстав для перегляду прийня-

того рішення про застосування заходів дисципліна-

рного впливу; з’ясовуються такі дані: чи мали місце 

обставини, якими обґрунтовуються вимоги, та 

якими доказами вони підтверджуються; чи є інші 

фактичні дані, які мають значення для вирішення 

справи, та докази на їх підтвердження; чи належить 

задовольнити вимоги або відмовити в їх задово-

ленні); 3) прийняття рішення та ознайомлення з 

ним зацікавлених осіб (може бути прийняте одне з 

наступних рішень: а) дисциплінарне стягнення за-

стосовано з додержанням чинного законодавства; 

б) дисциплінарне стягнення застосовано незаконно, 

тобто під час проведення провадження було допу-

щені суттєві порушення матеріальних та процесуа-

льних норм; в) дисциплінарне стягнення застосо-

вано не відповідно до характеру дисциплінарного 

проступку, тобто застосовано надто суворе або за-

надто поблажливе дисциплінарне стягнення). 

Під скаргою слід розуміти звернення з вимо-

гою про поновлення прав і захист законних інтере-

сів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рі-

шеннями державних органів, органів місцевого са-

моврядування, підприємств, установ, організацій, 

об’єднань громадян, посадових осіб. Закон України 

«Про звернення громадян» [5] наводить загальне 

визначення скарги, яке слід імплемінтувати в Закон 

України «Про Дисциплінарний статут Національ-

ної поліції України» [3]. Таким чином під скаргою 

в дисциплінарному провадженні слід розуміти зве-

рнення працівника органів внутрішніх справ з ви-

могою про поновлення прав і захист його законних 

інтересів, порушених рішеннями посадових осіб, 

які уповноважені розглядати справи про дисциплі-

нарні проступки.  

Аналіз законодавства свідчить, що скарги мо-

жуть бути подані на рішення посадових осіб внаслі-

док яких: порушено права і законні інтереси чи сво-

боди громадянина (групи громадян);створено пере-

шкоди для здійснення громадянином його прав і 

законних інтересів чи свобод; незаконно покладено 

на громадянина які-небудь обов’язки або його неза-

конно притягнуто до відповідальності. 

Згідно зі ст. 20 Закону України «Про Дисцип-

лінарний статут Національної поліції України» ко-

жна особа рядового або начальницького складу має 

право оскаржити рішення щодо накладення на 

нього дисциплінарного стягнення звернувшись із 

скаргою до старшого прямого начальника [3]. 
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Особа рядового або начальницького складу 

може подати скаргу особисто або через уповнова-

жену на це іншу особу. Скарга в інтересах особи ря-

дового або начальницького складу за його уповно-

важенням може бути подана іншою особою, трудо-

вим колективом або організацією, яка здійснює 

правозахисну діяльність. 

Дисциплінарне стягнення може бути оскар-

жено протягом трьох місяців з дня ознайомлення з 

наказом особи, на яку воно накладено. Пропущений 

строк для подання скарги може бути поновлено ста-

ршим прямим начальником, який має право накла-

дати дисциплінарні стягнення. Старший прямий на-

чальник у разі надходження заяви про поновлення 

пропущеного строку подання скарги повинен всебі-

чно та об'єктивно розглянути її і прийняти відпо-

відне рішення не пізніше 10 днів після надходження 

заяви. Про результати розгляду заяви про понов-

лення пропущеного строку повідомляються особа 

рядового або начальницького складу, яка її подала, 

та начальник, який наклав на неї дисциплінарне 

стягнення.  

Щодо кожної скарги не пізніше ніж у п’ятиден-

ний термін має бути прийняте одне з таких рішень: 

прийняти до свого провадження; передати для ви-

рішення до підпорядкованого чи іншого органу 

внутрішніх справ; надіслати за належністю до ін-

шого органу виконавчої влади, якщо питання, по-

рушені у зверненні, не входять до компетенції ор-

ганів внутрішніх справ, про що одночасно повідо-

мити автора; залишити без розгляду за наявності 

підстав, визначених у ст. 8 Закону України «Про 

звернення громадян». 

У разі направлення скарги для перевірки й 

прийняття рішення до підвідомчих органів внутрі-

шніх справ термін розгляду такої скарги обчислю-

ється з дня надходження його до органу внутрішніх 

справ вищого рівня й закінчується днем надання ві-

дповіді тим органом внутрішніх справ, який його 

розглядав по суті. В інших випадках термін розг-

ляду звернень громадян обчислюється від дня їх ре-

єстрації.  

Скарги розглядаються і вирішуються в термін 

не більше одного місяця від дня їх надходження, 

враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, а ті, 

які не потребують додаткового вивчення та прове-

дення перевірки за ними, – невідкладно, але не піз-

ніше 15 днів від дня їхнього отримання. 

За скаргами осіб рядового або начальницького 

складу, за якими неможливо своєчасно закінчити 

перевірку та прийняти в установлений термін рі-

шення, виконавець не пізніше ніж за три робочі дні 

до закінчення цього терміну письмово доповідає 

керівникові органу внутрішніх справ або його за-

ступникові і порушує питання щодо продовження 

терміну в межах, установлених законодавством про 

звернення громадян. При цьому загальний термін 

вирішення питань, порушених у скарзі, не може пе-

ревищувати 45 днів. Про продовження терміну ро-

згляду автор звернення повідомляється письмово. 

Аналіз практики застосування дисциплінарних 

стягнень дає можливість зробити висновок, що по-

садова особа, яка уповноважена здійснювати розг-

ляд справи щодо оскарження дисциплінарного стя-

гнення приймає одне з таких рішень:1)залишення 

скарги без задоволення, а рішення про застосування 

дисциплінарного стягнення без зміни;2) скасування 

рішення про застосування дисциплінарного стяг-

нення; 3) скасування рішення про застосування ди-

сциплінарного стягнення та заміна, з тим, щоб воно 

не було посилено. 

Порядок судового оскарження рішення про за-

стосування заходів дисциплінарного впливу визна-

чається нормами КАСУ, і здійснюється в загаль-

ному порядку розгляду публічно-правових спорів. 

Аналіз статистичних даних МВС та судової 

практики щодо розгляду справ з приводу прохо-

дження публічної служби свідчить, що оскарженню 

в судовому порядку підлягають переважно рішення 

керівництва НП щодо звільнення особи з органів 

внутрішніх справ. Так, у 2019 році з 1176 працівни-

ків НП звільнених за порушення дисципліни, оска-

ржили прийняте рішення 398 осіб, тобто 31,2 % зві-

льнених, у 2020 році з 1265 звільнених працівників 

звернулось до суду 425 осіб тобто 38 % [1;2]. Аналіз 

діяльності адміністративних судів показує, що бли-

зько 30% таких справ вирішуються на користь по-

зивача [6;7]. В більшості таких справ основною пі-

дставою звільнення, яка оскаржується є дискреди-

тація. 

Не розкриваючи зміст процедури судового ро-

згляду справи про оскарження рішення про засто-

сування дисциплінарного стягнення, слід звернути 

увагу на її особливості, які полягають в наступ-

ному: 

1) позивачем в ній виступає посадова особа НП 

відносно якої винесено рішення про звільнення зі 

служби в НП та її представники; 

2) відповідачем у справах досліджуваної кате-

горії, на переконання Верховного Суду, є орган, з 

якого службовця було звільнено, а не посадова 

особа, що прийняла відповідне владне рішення. 

Останню у відповідності до ст. 49 КАС України 

може бути залучено до розгляду справи у якості 

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, на 

стороні відповідача, якщо рішення у цій справі 

може вплинути на її права, свободи, інтереси або 

обов’язки; 

3) критерії правової оцінки адміністративним 

судом діяльності суб’єкта владних повноважень, 

наслідком якої стало звільнення особи зі служби в 

ОВС, визначені у ч. 1 ст. 5 КАС України. Так, зок-

рема, суди повинні перевіряти, чи була така діяль-

ність здійснена: на підставі, у межах та у спосіб, що 

встановлені чинним законодавством; з використан-

ням владного повноваження саме з тією метою, з 

якою воно надано; безсторонньо (неупереджено); 

добросовісно; розсудливо; з дотриманням прин-

ципу рівності перед законом; пропорційно (з дотри-

манням необхідного балансу між несприятливими 

наслідками для прав, свобод та інтересів особи і ці-

лями, на досягнення яких спрямована така діяль-

ність); з урахуванням права особи на участь у про-

цесі прийняття рішення щодо неї; своєчасно, тобто 
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протягом розумного строку. Також неабияке зна-

чення при вирішенні справи за позовом про скасу-

вання владного рішення про звільнення особи з пу-

блічної служби та її поновлення на цій службі має 

той факт, чи було таке рішення прийнято обґрунто-

вано, тобто з урахуванням всіх обставин, які мають 

значення для його прийняття ( п. 3 ч. 3 ст. 2 КАС 

України); 

4) порядок судового оскарження починається з 

формулювання адміністративного позову та по-

дання його до адміністративного суду у формі пи-

сьмової позовної заяви особисто позивачем або 

його представником. Адміністративний позов може 

містити вимоги про скасування або визнання не-

чинним рішення відповідача – суб’єкта владних по-

вноважень повністю чи окремих його положень 

щодо застосування дисциплінарного стягнення; 
5) КАСУ встановлено, що адміністративний 

позов може бути подано в межах строку звернення 
до адміністративного суду, встановленого Кодек-
сом або іншими законами. Для звернення до суду у 
справах щодо прийняття громадян на публічну слу-
жбу, її проходження, звільнення з публічної служби 
встановлюється місячний строк. Якщо законом пе-
редбачена можливість досудового порядку вирі-
шення спору і позивач скористався цим порядком, 
то для звернення до адміністративного суду встано-
влюється місячний строк, який обчислюється з дня, 
коли позивач дізнався про рішення суб'єкта влад-
них повноважень за результатами розгляду його 
скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта 
владних повноважень (ст. 99) [4]. Таким чином, Ко-
декс адміністративного судочинства України вста-
новлює місячний строк на звернення до суду, який 
є значно меншим ніж передбачений Дисциплінар-
ним статутом; 

6) за загальним правилом, встановленим ст. 25 
КАСУ, адміністративні справи вирішуються судом 
за місцезнаходженням відповідача. Однак слід мати 
на увазі, що у спорах з приводу прийняття осіб на 
публічну службу, її проходження, звільнення з пу-
блічної служби предметом оскарження, як правило, 
є правовий акт індивідуальної дії та/або дії чи без-
діяльності суб'єкта владних повноважень, які сто-
суються інтересів конкретної особи, а тому такі 
справи вирішуються адміністративними судами за 
місцем проживання (перебування, знаходження) 
позивача відповідно до ст.25 КАСУ; 

7) разом з позовними вимогами про визнання 
рішення керівника НП про звільнення зі служби по-
садової особи НП та поновлення на посаді можуть 
бути подані позовні вимоги про стягнення заробіт-
ної плати (грошового утримання) за час вимуше-
ного прогулу або виконання нижчеоплачуваної ро-
боти у зв’язку з незаконним звільненням або пере-
веденням. Навіть якщо, за умови, коли така вимога 
не заявлялася одночасно з вимогою про поновлення 
на роботі, такий позов підлягає розгляду в порядку 
адміністративного судочинства, оскільки стосу-
ються проходження особою публічної служби. 

Висновки. Охарактеризувавши оскарження 
рішення про застосування заходів дисциплінарного 
впливу приходимо до висновку, що його зміст ви-
ражатися в наступних діях: зверненні особи, щодо 

якої прийнято рішення про застосування заходів 
дисциплінарного впливу з вимогою про захист за-
конних прав та інтересів; зверненні інших осіб, тру-
дових колективів або організацій, які здійснюють 
правозахисну діяльність з вимогою про захист за-
конних прав та інтересів особи, у відношенні якої 
прийнято рішення про застосування заходів дисци-
плінарного впливу; перевірці наявності підстав для 
перегляду прийнятого рішення про застосування 
заходів дисциплінарного впливу; перегляді прийня-
того рішення про застосування заходів дисципліна-
рного впливу (в ході перегляду з’ясовується насту-
пне: чи мали місце обставини, якими обґрунтову-
ються вимоги, та якими доказами вони 
підтверджуються; чи є інші фактичні дані, які ма-
ють значення для вирішення справи, та докази на їх 
підтвердження; чи належить задовольнити вимоги 
або відмовити в їх задоволенні); прийнятті рішення 
(може бути прийняте одне з наступних рішень: а) 
дисциплінарне стягнення застосовано з додержан-
ням чинного законодавства; б) дисциплінарне стяг-
нення застосовано незаконно, тобто під час прове-
дення провадження було допущено суттєві пору-
шення матеріальних та процесуальних норм; в) 
дисциплінарне стягнення застосовано не у відпо-
відності характеру дисциплінарного проступку, 
тобто застосовано дуже суворе або занадто побла-
жливе дисциплінарне стягнення); закріпленні у 
встановленому порядку рішення; ознайомленні з 
прийнятим рішенням зацікавлених осіб. 
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Анотація 

В статі виокремлено особливості судового розгляду адміністративних справ про примусове відчу-

ження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. З’ясовано підстави та приводи звернення до 

адміністративного суду в даній категорії справ, виокремлено стадії судового порядку їх розгляду, з’ясо-

вано особливості здійснення процесуальних дій на кожній зі стадій судовго розгляду, наведено актуальну 

судову практику і на підставі їх аналізу запропоновано окермі напрямки удосконалення судового порядку 

розгляду даних справ. 

Abstract 

The article highlights the features of the judicial review of administrative cases of compulsory alienation of 

land for reasons of public necessity. The grounds and reasons for appealing to the administrative court in this 

category of cases are clarified, the stages of court proceedings are singled out, the peculiarities of procedural 

actions at each stage of court proceedings are clarified, current case law is given and on the basis of their analysis 

the order of consideration of these cases. 

Ключові слова: адміністративна справа, адміністративна справ про примусове відчуження земельної 

ділянки для суспільних потреб, особливості судового розгляду. 
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Актуальність теми. Правові відносини, що 

виникають з приводу відчуження земельних діля-

нок, які перебувають у приватній власності, для су-

спільних потреб чи з мотивів суспільної необхідно-

сті, урегульовані відповідним Законом України 

«Про відчуження земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, 

які перебувають у приватній власності, для суспіль-

них потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 

(далі – Закон про відчуження), яким у статті 15 за-

кріплено положення відповідно до якого, у разі не-

отримання згоди власника земельної ділянки, ін-

ших об’єктів нерухомого майна, що на ній розмі-

щені, на викуп цих об’єктів для суспільних потреб, 

зазначені об’єкти можуть бути примусово відчу-

жені у державну чи комунальну власність за рішен-

ням суду [1]. Ця категорія справ є однією з невели-

кої кількості адміністративних справ, підставою 

для розгляду якої є позов не фізичної особи чи юри-

дичної особи до суб’єкта владних повноважень, а 

навпаки, суб’єктом подання позову виступає саме 

суб’єкт владних повноважень. Кількість розгляну-

тих апеляційними адміністративними судами даної 

категорії справ у 2020 році становила 159 справ, що 

у порівняні з понад 4 тис.справ, розглянутих апеля-

ційною інстанцією є невеликою [2]. Однак з ураху-

ванням резонасності цих справ, складності їх ро-

гляду, викликаної по сутті порушенням хоть і в су-

довому порядку основного із найбільш охоронюва-

них прав громадян – права власності та вагомістю 

результатів їх вирішення для розвитку громад дана 

категорія справ та процесуальний порядок судового 

їх провадження викликає неаби який науковий ін-

терес та має прикладне значення з огляду на мож-

ливість визначення вад такого провадження та ви-

словлення науково обґрунтованих пропозиції щодо 

його удосконалення. У зв’язку з цим в межах даної 

наукової статті нижче, переслідуючи її основну 

мету виокремлення особливостей судового розг-

ляду адміністративних справ про примусове відчу-

ження земельної ділянки з мотивів суспільної необ-

хідності, спробуємо вирішити наступні дослідни-

цькі завдання: з’ясувати підстави та приводи 

звернення до адміністративного суду в даній кате-

горії справ, виокремити стадії судового порядку їх 

розгляду, з’ясувати особливості здійснення проце-

суальних дій на кожній зі стадій судовго розгляду, 

навести актуальну судову практику і на підставі їх 

аналізу запропонувати напрямки удосконалення 

судового порядку розгляду даних справ. 

Виклад основних положень. В діючій редак-

ції Кодексу адміністративного судочинства Укра-

їни (далі – КАСУ), в п. 8 ч. 1 ст. 19 визначено, що 
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«юрисдикція адміністративних судів поширюється 

на справи у публічно-правових спорах, зокрема: 

спорах щодо вилучення або примусового відчу-

ження майна для суспільних потреб чи з мотивів су-

спільної необхідності» [3]. У статті 267 КАСУ 

«Особливості провадження у справах за адміністра-

тивними позовами про примусове відчуження земе-

льної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, 

що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхід-

ності» визначено формально-процесуальні особли-

вості провадження у справах за адміністративними 

позовами про примусове відчуження земельної ді-

лянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 

розміщені, з мотивів суспільної необхідності, в той 

же час не дано відповіді на ключові питання пред-

мета та закономірностей його дослідження судами 

у таких справах. Визначити ж процесуальні особли-

вості судового розгляду цієї категорії адміністрати-

вних справ можливо з урахуванням аналізу прак-

тики діяльності судів з розгляду цієї категорії 

справ, вад такої діяльності та науково обґрунтова-

них алгоритмів діяльності суду, шляхом комплекс-

ного та системного аналізу КАСУ загалом та За-

кону про відчуження, що і буде зроблено нижче. 

Відразу варто зазначити, що новим КАСУ в ст. 

12 закріплено дві процесуальні форми позовного 

провадження в адміністративних справах: спро-

щене та звичайне, що зроблено, з огляду на прин-

ципи правової доцільності, адекватності витрат пу-

блічних ресурсів для здійснення правосуддя, ефек-

тивності та оперативності діяльності суду, а відтак 

покращення доступу до правосуддя. З урахуванням 

цих принципів, зважаючи на ч. 4 ст. 12 КАСУ, ад-

міністративні справи у спорах про примусове від-

чуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухо-

мого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспіль-

ної необхідності розглядаються судами винятково 

за правилами загального позовного провадження. 

Стаття 267 КАСУ, якою урегульовано особли-

вості провадження у цій категорії справ, граничних 

строків їх судового розгляду не встановлює. Однак, 

слід враховувати положення ч. 4 ст. 12 КАСУ, від-

повідно до якого адміністративні справи у спорах 

про примусове відчуження земельної ділянки, ін-

ших об’єктів нерухомого майна, що на ній розмі-

щені, з мотивів суспільної необхідності розгляда-

ються судами винятково за правилами загального 

позовного провадження. Строки здійснення судом 

розгляду адміністративної справи за правилами за-

гального позовного провадження є однаковими для 

всіх видів проваджень, і тут слід враховувати, що 

наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 179 КАСУ підго-

товче засідання у справі має бути розпочате не піз-

ніше ніж через тридцять днів з дня відкриття про-

вадження у справі, а відповідно до ч. 2. ст. 193 

КАСУ, суд розглядає справу по суті протягом три-

дцяти днів з дня початку розгляду справи по суті. 

Граничних же строків розгляду справ у загальному 

позовному провадженні не встановлено, і це є вір-

ною позицією законодавця, адже одна і та ж катего-

рія справ можуть розглядатись протягом різного 

строку, що залежить від складності справи, і зако-

нодавче обмеження строку розгляду справ не пок-

ращує роботу суду, а ставить межі щодо прийняття 

рішення у справі, що іноді знижує рівень його за-

конності. Одне очевидно, що будь-яка справа, зок-

рема досліджувана нами категорія справ, має розг-

лядатись в розумні строки, під якими у відповідно-

сті до ст. 4 КАСУ слід вважати найкоротший строк 

розгляду і вирішення адміністративної справи, до-

статній для надання своєчасного (без невиправда-

них зволікань) судового захисту порушених прав, 

свобод та інтересів у публічно-правових відноси-

нах [3]. 

Розглянувши особливості провадження у спра-

вах за адміністративними позовами про примусове 

відчуження земельної ділянки, інших об’єктів не-

рухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів су-

спільної необхідності, які законодавчо виписані в 

ст. 267 КАСУ, доцільно з’ясувати особливості су-

дового розгляду цієї категорії справ з урахуванням 

напрацьованої та проаналізованої судової прак-

тики. 

Так, вже на етапі відкриття провадження у 

справі суд має перевірити чи відповідає позовна за-

ява встановленим вимогам, в іншому випадку про-

тягом п’яти днів з дня подання позовної заяви пос-

тановляє ухвалу про залишення позовної заяви без 

руху. Слід зауважити, що певних особливих вимог 

щодо позовів про примусове відчуження земельних 

ділянок у чинному законодавстві не визначено, 

проте, виходячи із судової практики, необхідно вка-

зати на певні особливості щодо такого роду заяв. 

Так ухвалою Житомирського апеляційного адміні-

стративного суду було залишено без руху позовну 

заяву, оскільки визнано, що матеріали позовної за-

яви не містять доказів про дотримання позивачем 

принципу обов’язкової попередньої позасудової 

процедури викупу конкретної земельної ділянки 

для суспільних потреб [4]. Таким чином, позов про 

примусове відчуження земельної ділянки з мотивів 

суспільної необхідності, окрім вимог, встановлених 

ст. 160 КАСУ, повинен містити: рішення відповід-

ного органу про викуп земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, 

для суспільних потреб, прийняте на визначеній за-

конодавством підставі (містобудівна чи землевпо-

рядна документація, пропозиція відповідного 

суб’єкту та ін.); підставу примусового відчуження; 

повну інформацію про об’єкт примусового відчу-

ження; докази, що будівництво, капітальний ре-

монт, реконструкція об’єктів, під розміщення яких 

відчужується відповідне майно, є неможливим без 

припинення права власності на таке майно попере-

днього власника; інформацію щодо дотримання 

процедури викупу земельних ділянок для суспіль-

них потреб (докази щодо повідомлення власника 

земельної ділянки (розписка власника про отри-

мання листа чи оголошення у відповідних ЗМІ); 

отримання чи неотримання відповіді; докази про 

проведення переговорів з власником чи відмови від 

переговорів); докази дотримання всіх процедурних 

строків та термінів позивачем, визначених у Законі; 

викупна ціна чи перелік та порядок надання майна 

замість відчуженого, умови попереднього повного 
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відшкодування вартості, збитків, завданих влас-

нику та їх розмір, джерело фінансування витрат; 

строк, протягом якого власник має звільнити земе-

льну ділянку, інші об’єкти нерухомого майна, що 

на ній розміщені; додаткові вимоги, якщо це необ-

хідно (вимоги щодо знесення житлового будинку, 

інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, 

розміщених на земельній ділянці; поділ земельної 

ділянки з виділенням окремих частин); обґрунту-

вання підсудності суду, до якого здійснюється зве-

рнення. 

Окремим проблемним питанням судового про-

вадження по даній категорій справ є подання по-

зову за підсудністю. Положення ч.3 ст. 22 КАСУ 

вказує, що апеляційним адміністративним судам як 

судам першої інстанції підсудні справи за позовами 

про примусове відчуження з мотивів суспільної не-

обхідності земельної ділянки, інших об’єктів неру-

хомого майна, що на ній розміщені. За змістом час-

тини другої ст. 267 КАСУ, вказана категорія справ 

підсудна у першій інстанції апеляційним адмініст-

ративним судам за місцем розташування нерухо-

мого майна, що підлягає примусовому відчуженню. 

Це зроблено для того щоб пришвидшити вирішення 

питання передання земельних ділянок для суспіль-

них потреб, адже іноді суспільні потреби та суспі-

льні інтереси мають задовольнятись негайно, адже 

від цього залежить життєдіяльність багатьох людей 

(громади селища, міста, регіону), наприклад, коли 

мова йде про прокладку нових трубопроводів для 

постачання галу чи відвідних колекторів для відве-

дення відходів життєдіяльності людей (розширення 

їх магістралі). Так, відповідно до вимог ст. 170 

КАСУ, суддя відмовляє у відкритті провадження в 

адміністративній справі, якщо позов не належить 

розглядати за правилами адміністративного судо-

чинства [3]. Незважаючи на прямі вимоги законо-

давства, все ж трапляються випадки порушення пі-

дсудності органами державної влади та місцевого 

самоврядування при поданні позовних заяв про 

примусове відчуження земельних ділянок з мотивів 

суспільної необхідності [5, с. 139]. Так, прикладом 

може слугувати звернення Великобагачанської 

райдержадміністрації Полтавської області 29 вере-

сня 2014 року до Великобагачанського районного 

суду Полтавської області, в якій вона просить вилу-

чити в гр. Особа_4 частину земельної ділянки, пло-

щею 1,0046 га, що їй належить згідно з Державним 

актом на право приватної власності на землю серії 

ПЛ № 169579, кадастровий номер 

5320281200:00:008:0045, призначеної для ведення 

товарного с/г виробництва, яка знаходиться на те-

риторії Білоцерківської сільської ради Великобага-

чанського району Полтавської області, з мотивів 

суспільної необхідності. У такому випадку слід ви-

знати правильною позицію суду, відповідно до ух-

вали якого, позовну заяву повернуто у зв’язку з по-

рушенням правил підсудності для подання до нале-

жного суду [6] . 

Варто зазначити, що в судовій практиці доволі 

частими є випадки помилковості тлумачення са-

мими судами підвідомчості спорів щодо примусо-

вого відчуження земельних ділянок та інших 

об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з 

мотивів суспільної необхідності, особливо коли 

йдеться про примусове відчуження об’єктів неру-

хомого майна. Так, існують випадки віднесення ад-

міністративними судами цієї категорії спорів до ци-

вільно-правових і на цій підставі винесення ухвали 

про відмову у відкритті провадження у вказаній 

справі, зазначаючи, що позов не належить розгля-

дати в порядку адміністративного судочинства. До-

слідники приватно та публічно-правової природи 

земельних спорів часто наводять приклади судової 

практики щодо їх відмежування. Так, Бакуліна 

С.В., досліджуючи питання відмежування публі-

чно-правового земельного спору від цивільно-пра-

вового наводить та аналізує в якості прикладу пос-

танову Верховного Суду України від 20 жовтня 

2015 року № 876/1/14-а [7] про ухвалення висновку 

щодо скасування ухвали Львівського апеляційного 

адміністративного суду від 15.07.2014 р. та ухвали 

ВАСУ від 16.04.2015 р. про відмову у відкритті 

провадження у справі № А/9991/163/12 на підставі 

не належності спору до розгляду в порядку адміні-

стративного судочинства [5, с. 139-140]. 

Одним із етапів судового розгляду даної кате-

горії справ є прийняття та оцінка доказів. Відпо-

відно до ст. 79 КАСУ позивач, особи, яким законом 

надано право звертатися до суду в інтересах інших 

осіб, повинні подати докази разом із поданням по-

зовної заяви. Відповідно до ст. 72-76 КАСУ дока-

зами в адміністративному судочинстві є будь-які 

дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 

відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують 

вимоги і заперечення учасників справи, та інші об-

ставини, що мають значення для правильного вирі-

шення справи; вони мають бути: належними, дос-

товірними та достатніми [3]. Одним із таких дока-

зів, в досліджуваній нами категорії справ є надання 

позивачем звернення до відповідача з пропозицією 

про викуп об’єкта нерухомості для суспільних пот-

реб.З метою дослідження доказів суд, у порядку ст. 

90 КАСУ повинен чітко та неухильно слідувати 

приписам Закону про відчуження та визначеним 

КАСУ процесуальним правилам адміністративного 

судочинства. Базове значення у цьому процесі має 

аналіз ст. 15 Закону про відчуження, яка прямо ви-

значає підстави для примусового відчуження земе-

льних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, 

що на них розміщені, з мотивів суспільної необхід-

ності. Так, відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону про від-

чуження, «земельна ділянка, інші об’єкти нерухо-

мого майна, що на ній розміщені, можуть бути при-

мусово відчужені у державну чи комунальну 

власність лише з мотивів суспільної необхідності 

для суспільних потреб та лише у разі неотримання 

згоди власника з викупом цих об’єктів» [1]. Норма 

цієї статті прямо вказує, що суб’єкт владних повно-

важень має право звернутися до суду, але після 

встановленої законом процедури вирішення цього 

спору в досудовому порядку. Тобто звернення од-

разу до суду з вимогами про примусове відчуження 

об’єктів з мотивів суспільної необхідності, омина-

ючи попередню процедуру можливого погодження 
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питання із власником, є незаконним, якими б нага-

льними обставинами воно не обґрунтовувалося, а в 

такому позові належить відмовити. Особливу увагу 

слід звернути і на той факт, що ч. 1 ст. 15 Закону 

про відчуження визначає можливість звернення про 

примусове відчуження з мотивів суспільної необ-

хідності для задоволення лише частини з перерахо-

ваних у Законі суспільних потреб. Очевидно, що в 

цьому разі суду не лише слід перевірити, а суб’єкту 

владних повноважень відповідно до правил доказу-

вання у адміністративному судочинстві – подати 

докази щодо простого звернення з пропозицією про 

викуп об’єкта нерухомості для суспільних потреб, 

але й відслідкувати дотримання законності, визна-

ченої у нормативному порядку процедури (розділ ІІ 

Закону про відчуження) [5, с.143].  

Правильність цього висновку стверджує і час-

тина перша ст. 16 Закону про відчуження, де нор-

мативним приписом прямо вказано на можливість 

звернення до суду з аналізованою вимогою: «орган 

виконавчої влади чи орган місцевого самовряду-

вання, що прийняв рішення про відчуження земель-

ної ділянки, у разі недосягнення згоди з власником 

земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого 

майна, що на ній розміщені, щодо їх викупу для су-

спільних потреб відповідно до розділу II цього За-

кону звертається до адміністративного суду із позо-

вом про примусове відчуження зазначених об'єк-

тів» [1]. 

Під час судового розгляду такої категорії 

справ, суд має також з’ясувати підстави, за яких ор-

гани виконавчої влади та органи місцевого само-

врядування відповідно до своїх повноважень та в 

порядку, визначених Законом про відчуження, ма-

ють право викупу земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, 

які перебувають у власності фізичних або юридич-

них осіб, для суспільних потреб. Тобто важливим є 

визначення істинності «суспільних потреб приму-

сового відчуження земельної ділянки і об’єктів, що 

на ній розміщені» [8, C.25]. 

В межах етапу доказування стадії судового ро-

згляду даної категорії справ суд має також з’ясу-

вати, чи належним чином була здійснена оцінка від-

чужуваного майна. У статті 5 Закону про відчу-

ження закріплено порядок визначення викупної 

ціни відчужуваної земельної ділянки чи майна, від-

повідно до якого «вартість земельної ділянки, що 

відчужується або передається у власність замість 

відчуженої, визначається на підставі її експертної 

грошової оцінки, проведеної відповідно до закону» 

(ч. 2); «звіти з експертної грошової оцінки земель-

них ділянок, що відчужуються, підлягають рецен-

зуванню, державній експертизі землевпорядної до-

кументації у випадках та в порядку, визначених за-

коном» (ч. 3); «суб’єкти оціночної діяльності для 

проведення такої оцінки визначаються органом ви-

конавчої влади чи органом місцевого самовряду-

вання або особою, яка ініціювала відчуження 

об’єктів нерухомого майна в порядку, визначеному  

законом, а вартість надання послуг з рецензування 

або проведення державної експертизи звітів з екс-

пертної грошової оцінки сплачується за рахунок ко-

штів відповідних бюджетів» (ч. 4) [1]. Однак клю-

човим є положення ч. 5 ст. 5 Закону про відчу-

ження, яким визначено, що «у разі, якщо власник 

виступає проти відчуження свого нерухомого 

майна за оцінкою, проведеною суб’єктом оціночної 

діяльності, визначеним органом виконавчої влади 

або органом місцевого самоврядування, він може 

залучити іншого суб’єкта оціночної діяльності для 

визначення вартості нерухомого майна чи прове-

дення рецензування звіту з оцінки такого майна» 

[1]. Оскільки в нашому випадку при судовому роз-

гляді справи наявний публічний конфлікт щодо не-

згоди власника земельної ділянки, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені, з викупом 

цих об’єктів для суспільних потреб (зокрема не-

згоди з умовою викупу – вартісною оцінкою 

майна), то предметом судового дослідження має 

стати висновок (акт) оцінки відчужуваного майна, 

який зобов’язаний надати позивач, і вправі надати 

відповідач. 

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону про відчу-

ження, в якій зазначено, що «суд, у разі задово-

лення позовних вимог, своїм рішенням визначає ви-

купну ціну відчужуваної земельної ділянки та 

майна та порядок її виплати», а також, враховуючи 

положення ч. 1 ст. 211 нового КАСУ, відповідно до 

якого суд під час розгляду справи повинен безпосе-

редньо дослідити як докази у справі висновки екс-

пертів, слід дійти висновку, що дослідження судом 

змісту, сутності та умов надання висновку експерт-

ної оцінки відчужуваної земельної ділянки та майна 

є обов’язковою процесуальною процедурою в ме-

жах розгляду такої категорії справ. 

Висновок. З урахуванням досліджених вище 

особливостей судового розгляду адміністративних 

справ про примусове відчуження земельної ділянки 

з мотивів суспільної необхідності, з метою підви-

щення ефективності судового розгляду такої кате-

горії справ, пропонується доповнити ч. 3 ст. 267 

КАС України «Особливості провадження у справах 

за адміністративними позовами про примусове від-

чуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухо-

мого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспіль-

ної необхідності» нормою такого змісту: «Позивач 

разом з поданням позовної заяви про примусове від-

чуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухо-

мого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспіль-

ної необхідності, подає до суду висновок (акт) екс-

пертної оцінки земельної ділянки та розміщеного 

на ній майна, а також документи, які засвідчують 

джерело фінансування витрат, пов’язаних із при-

мусовим відчуженням землі та майна». Таким чи-

ном обов’язок доведення та підтвердження позов-

них вимог буде покладено на позивача, що надасть 

додаткові гарантії захисту прав власника майна, 

який в даному провадженні виспупає в якості від-

повідача (умовно кажучи вимушеного відповідача). 
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Аннотация 

В данной научной статье, на основании изучения Kонституции и законодательства Республики 

Армения, раскрываются особенности правового положения иностранцев в контексте миграционных про-

цессов. В частности, представлены особенности проявления понятий “миграция” и “права челове” а так 

же виды статуса для иностранных лиц. 

Abstract 

This scientific article, based on the study of the Constitution and legislation of the Republic of Armenia, 

reveals the peculiarities of the legal status of foreigners in the context of migration processes. In particular, the 

features of the manifestation of the concepts of “migration” and “human rights” as well as types of status for 

foreign persons are presented. 
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человека, законные интересы, депопуляция. 
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Миграция (от лат. migratio -переселение, пере-

мещение) одна из наиболее сложных юридических, 

общественно-политических, социально-экономи-

ческих проблем современности. Она оказывала и 

продолжает оказывать колоссальное влияние на 

развитие общества, государства в целом. Очевидно, 

что последствия миграционных процессов ощу-

щают на себе страны с более высоким уровнем 

жизни, которые привлекают мигрантов из менее 

развитых. 
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Известно, что миграция - это перемещение 

людей через границы территорий либо в их преде-

лах, связанные с постоянной или временной сменой 

места жительства либо регулярного возвращения к 

нему [9, c.4-5]. В современной юридической и со-

циологической литературе широко используются 

для обозначения передвижения населения так же 

другие термины, такие как: “передвижение населе-

ния”, “миграционное движение населения”, “меха-

ническое движение населения”, и т. д. [8, c.13]. 

Следует выделить два необходимых условия, 

которым должно соответствовать переселение: 1) 

население перемещается между различными насе-

ленными пунктами; 2) перемещения должны содер-

жать в себе смену постоянного места жительства [8, 

c.14]. 

В контексте миграционных процессов важны 

исследования, посвященные понятию “права чело-

века”. Известно, что демократическое, правовое, 

социальное государство стремится к более высо-

кому уровню человеческого сосуществования, ко-

торым определяется цель развития членов обще-

ства, уточняется соотношение цели, предпосылки и 

средства, в котором создана полноценная действен-

ная система гарантий защиты прав человека. 

Следовательно, для формирования и развития 

правового положения личности фундаментальное 

значение имеет полноценная реализация основных 

прав, свобод, законных интересов и обязанностей 

личности в данном правовом государстве [5, c. 119]. 

Как справедливо отмечает А. Г. Ерицян: “Кон-

ституционные права и свободы человека являются 

основополагающими и самыми существенными, 

выражают естественное состояние свободы, наде-

лены высшей юридической защитой” [3, c. 72]. 

Следовательно, необходимо провести глубо-

кое комплексное исследование, для выявления 

сущности и содержания права, свободы, законные 

интересы личности, а также место и роль человека 

в современном государстве, особенно в контексте 

миграционных процессах. 

Очевидно, что в демократических государ-

ствах права и свободы личности не являются посто-

янно меняющемся и развивающемся понятиями. 

Более того, основные права и свободы личности не 

даруются государством, поскольку существуют не 

в силу формального закрепления, что также очень 

важно, а в силу социальных возможностей лица, 

вытекающих из системы общественных взаимоот-

ношений. Вместе с тем, в демократическом обще-

стве, источником прав и свобод личности являются 

реальные общественные отношения, а не сама воля 

законодателя. Следовательно, необходимо рассмат-

ривать права личности, основываясь на совокупно-

сти общественных, социальных условий, а так же 

правовых нормах действующих в данном обществе 

и государстве. Известно, что закрепленные госу-

дарством в Конституции и законах социальные воз-

можности для лица становятся юридическими тре-

бованиями, подлежащими защите (гарантии )со 

стороны государства. 

Проведенные исследования свидетельствуют о 

том, что социальные возможности личности явля-

ются социальными предпосылками для формирова-

ния и закономерного развития возможности поль-

зоваться совокупностью юридических прав, свобод 

и законных интересов. Следовательно, права и сво-

боды человека - это закрепленные законом соци-

альные возможности человека владеть определен-

ными благами для удовлетворения своих потребно-

стей. 

При этом юридические права и свободы лич-

ности приобретают четкие границы вследствие осу-

ществления государством нормативно-правового 

регулирования, а нарушение данных границ рас-

сматривается в качестве неправомерного поведение 

лица. Конечно, в данном случае законодатель рас-

сматривает только социальные возможности, 

направленные на удовлетворение потребностей че-

ловечества, которые, закрепляя в нормах сосуще-

ствования общественной жизни, официально при-

обретают возможность называться “правами чело-

века”. 

Более того, идеи о правах человека, проникая в 

человеческие массы, превращаются в могучую ма-

териальную силу, и для государства возникает 

необходимость закрепить обусловленный истори-

ческим развитием перечень прав человека в законе, 

то есть, установить права гражданина как юридиче-

ские права личности [5, c.120]. 

Согласно общепризнанному определению, 

права человека - это предоставленная ему воз-

можность определять степень своего поведения 

по своему усмотрению. Все остальные лица, гос-

ударственные органы, организации обязаны воз-

держиваться от вмешательства в такое пове-

дение [1, с.12; 5, c.124; 6, с. 37-38]. В то же время, с 

различными определениями и комментариями от-

носительно основных прав и свобод человека 

можно согласиться лишь частично и с определен-

ными оговорками, поскольку в основном они не 

полностью отражают суть и содержание этого по-

нятия. Так, согласно определению Е.А. Лукашевой, 

Ю. В. Трошкина и Б.Н. Топорнина, основные 

права-это только те права, которые закреплены в 

Конституции и важнейших документах о правах че-

ловека и которые определяют идеалы гуманизма 

общества, ограничивают власть и защищают чело-

века от произвола государства [10, c.158-159]. Сле-

довательно, данное определение узко в содержа-

тельном плане, поскольку не полностью раскры-

вает суть и значение основных прав. Более того, 

проведенные исследования свидетельствуют о том, 

что вследствие современных политико-правовых 

процессов, права и свободы личности постепенно 

становятся критерием развития общества, утвер-

ждения идеи правового государства, а так же ста-

бильным фактором международно-правового со-

трудничества. 

Из вышеизложенного очевидно, что основ-

ными правами человека являются естественно воз-

никающие, а также установленные Конституцией 

также общепризнанными международно-право-
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выми актами неотчуждаемые, социально необхо-

димые и гарантированные государством возмож-

ности свободно, осознанно и ответственно вла-

деть жизненно важными материальными и духов-

ными благами [5, c.125]. 

Проведенные исследования свидетельствуют 

о том, что рассматривая современное демократи-

ческое, правовое, социальное государство, стано-

вится очевидным, что приоритетность междуна-

родно признанных норм и принципов в области прав 

человека по отношению к внутригосударственным 

нормам и принципам является категорическим им-

перативом международного сообщества. 

Более того, в контексте глобализации 

права, важно также изучение особенностей по-

нятия “права человека” в контексте миграции и 

депопуляции. Депопуляция (от франц. 

dépopula-tion – уменьшение населения), является 

систематическим уменьшением абсолютной чис-

ленности населения страны или региона (вырожде-

ние населения) как следствие суженного воспроиз-

водства населения, когда последующие поколения 

численно меньше предыдущих. [2]. 

Следует отметить, что в Конституции Респуб-

лики Армения (далее-РА) закреплены положения, 

касающиеся прав иностранных лиц, мигрантов, бе-

женцев. Так, согласно ст. 40 Конституции РА, каж-

дое лицо, находящееся на территории Республики 

Армения на законных основаниях, имеет право на 

свободное передвижение и выбор места жительства 

[7].Более того, каждый гражданин и каждое лицо, 

имеющее право проживать в Республике Армения 

на законных основаниях, имеет право на въезд в 

Республику Армения. Тем не менее, согласно ч. 4 

данной статьи, право на свободное передвижение 

может быть ограничено только законом - в целях 

государственной безопасности, предупреждения 

или раскрытия преступлений, защиты обществен-

ного порядка, здоровья и нравственности или ос-

новных прав и свобод других лиц. Право гражда-

нина на въезд в Республику Армения ограничению 

не подлежит [7]. Примечательно, что Конституция 

РА устанавливает также право на политическое 

убежище, согласно которому, каждое лицо, подвер-

гающееся политическому преследованию, имеет 

право искать политического убежища в Республике 

Армения. Порядок и условия предоставления поли-

тического убежища устанавливаются законом [7]. 

Проведенные исследования свидетельствуют 

о том, что законодательство РА, регулирующее 

проблемы международной миграций, не обобщено 

в одном отдельном правовом акте. Различные ас-

пекты миграции регулируются рядом законов и по-

становлений правительства. 

Самым важным из этих законов, пожалуй, яв-

ляется закон РА “Об иностранных лицах”, который 

регулирует отношения, связанные с въездом в Рес-

публику Армения, пребыванием и проживанием на 

территории РА, транзитным проездом через терри-

торию РА, выездом из РА иностранных лиц, а 

также иные отношения, связанные с иностранными 

лицами [4]. 

Согласно данному закону, понятие “ино-

странные лица” включает лиц, не считающихся 

гражданами Республики Армения, которые имеют 

гражданство другого государства (иностранные 

граждане) или не имеют гражданства какого-либо 

государства (лица без гражданства [4]. 

Согласно 6-ой статье закона, иностранные 

лица въезжают в Республику Армения через 

пункты пересечения Государственной границы на 

основании действительного паспорта, визы на 

въезд или документа, удостоверяющего статус пре-

бывания, и в случае разрешения уполномоченного 

Правительством Республики Армения органа госу-

дарственного управления, осуществляющего по-

граничный контроль, если настоящим Законом или 

международными договорами Республики Арме-

ния не предусмотрен иной порядок [7]. 

Следует отметить, что данный закон устанав-

ливает 3 вида статуса для иностранных лиц в РА: 1) 

временный, 2) постоянный 3) специальный. Доку-

ментами, подтверждающими временный, постоян-

ный и специальный статусы пребывания в Респуб-

лике Армения, являются соответственно карта вре-

менного пребывания, карта постоянного 

пребывания и специальный паспорт, формы кото-

рых утверждаются Правительством Республики 

Армения. За предоставление статуса пребывания в 

Республике Армения с иностранных лиц взимается 

государственная пошлина в размере, установлен-

ном Законом Республики Армения “О государ-

ственной пошлине” [7]. 

Временный статус пребывания предоставля-

ется любому иностранному лицу, если он обосно-

вывает, что существуют обстоятельства, доказыва-

ющие факт его проживания на территории Респуб-

лики Армения в течение одного года и более. 

Такими обстоятельствами могут являться: учеба, 

или наличие разрешения на работу согласно главе 

4 настоящего Закона, или вступление в брак с граж-

данином Республики Армения либо иностранным 

лицом, проживающим в Республике Армения в за-

конном порядке, или состояние в близком родстве 

с гражданином Республики Армения либо ино-

странным лицом, имеющим постоянный статус 

пребывания в Республике Армения (родитель, брат, 

сестра, супруг, ребенок, дедушка, бабушка, внук), 

или занятие предпринимательской деятельностью. 

[7]. Временный статус пребывания предоставля-

ется сроком до 1 года с возможностью продления 

срока каждый раз на 1 год. Заявление на продление 

временного статуса пребывания должно быть по-

дано не позднее чем за 30 дней до дня истечения 

срока статуса. 

Стоит отметить, что согласно ст. 16 закона 

“Об иностранных лицах”, постоянный статус пре-

бывания предоставляется иностранному лицу, если 

оно: а) представило доказательство наличия у него 

близких родственников в Республике Армения (ро-

дитель, брат, сестра, ребенок, бабушка, дедушка, 

внук), и б) обеспечено в Республике Армения жи-

льем и средствами к существованию, и в) до подачи 
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заявления на получение постоянного статуса пре-

бывания проживало в Республике Армения в уста-

новленном законом порядке не менее трех лет.  

Тем не менее, постоянный статус пребывания 

может быть предоставлен также иностранному 

лицу, осуществляющему в Республике Армения 

предпринимательскую деятельность. Постоянный 

статус пребывания предоставляется на пятилетний 

срок с возможностью его продления каждый раз на 

такой же срок [7]. 

Что касается специального статус пребывания, 

то он предоставляется иностранным лицам армян-

ского происхождения. Специальный статус пребы-

вания может предоставляться также другим ино-

странным лицам, ведущим в Республике Армения 

экономическую или культурную деятельность. 

Данный статус предоставляется на десятилетний 

срок и может предоставляться более одного раза 

[7]. 

Из вышеуказанного следует, что понятие ино-

странные лица является многогранным явлением, 

которое в контексте миграционных процессов при-

обретает новые оттенки, основываясь на особенно-

стях законодательства демократических стран. 
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Анотація 

У статті в загальних рисах розглянуто реформи місцевого самоврядування у Франції й Україні. Встановлено 

тип моделі децентралізації, виявлено позитивні й негативні риси. З’ясовано, що з досвіду Франції варто взяти на 

озброєння Україні. 

Abstract 

The article outlines the reforms of local self-government in France and Ukraine. The type of decentralization model 

is established, positive and negative features are revealed. It has been clarified that Ukraine should be adopted from the 

experience of France. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, реформа, децентралізація, принципи, лобізм, мер, громада, ко-

муна. 

Keywords: local self-government, reform, decentralization, principles, lobbying, mayor, community, commune. 

 

Останнім часом серед найбільш обговорюваних і 

дискусійних питань у нашій державі були розпочаті ре-

форми, зокрема і місцевого самоврядування. Вбача-

ється, що саме остання найбільше зачіпає інтереси і 

стосується кожного окремо взятого громадянина, оскі-

льки від того, чи буде вона вдалою, чи відбудуться очі-

кувані зміни, чи отримає суспільство бажані й очіку-

вані результати, залежало багато. З огляду на це загаль-

новживаними і постійно повторюваними, а головне, 

усім зрозумілими стали такі слова, як «децентраліза-

ція», «громади», «місцеве самоврядування», «місцеві 

бюджети», «територіальні громади». Примітно, що 

більшість мешканців (особливо малих міст, містечок, 

сіл, селищ) не тільки знають їх зміст і значення, а й 

активно долучаються до процесів, що почалися у 

зв’язку з реформуванням. Що, звісно, цілком логічно 

й зрозуміло. Саме їм належить вирішувати більшість 

проблем своїх громад чи об’єднань. Отже, перед ними 

постає постає питання, як і що робити, у кого навчи-

тися, з кого брати приклад, бо для них реформа – не-

звіданий шлях. Однак усе по порядку. Розпочнемо ро-

згляд з самої реформи. 

Як було вказано вище, ще у 2014 році в Україні 

було дано старт низці реформ, серед яких і реформа 

місцевого самоврядування. Головне, що завдяки 

цьому запроваджено новий принцип територіальної 

організації влади, а певні повноваження державних 

інституцій передано органам місцевого самовряду-

вання відповідного рівня, оскільки вони ближче до 

людей, краще розуміються на проблемах, а отже, мо-

жуть їх вирішувати найбільш швидко успішно й ефе-

ктивно. Додамо, що згаданий процес більше відомий 

як децентралізація.  

На виконання цього (йдеться про введення нової 

територіальної організації влади і перерозподіл пов-

новажень) упродовж 2014–2019 рр. розроблено і 

прийнято пакет законів, згідно з якими розширено по-

вноваження органів місцевого самоврядування, зок-

рема, їм дозволено надавати такі базові адміністрати-

вні послуги, як реєстрація місця проживання, видача 

паспортів, державна реєстрація юридичних і фізичних 

осіб-підприємців, об’єднань громадян, реєстрація ак-

тів цивільного стану, речових прав, вирішення земе-

льних питань тощо). Серед новітніх актів передусім 

варто згадати закони України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» (створено 982 

об’єднані територіальні громади, в ОТГ запрова-

джено інститут старост ), «Про співробітництво тери-

торіальних громад», «Про засади державної регіона-

льної політики». На наше переконання, завдяки розро-

бленню законодавчого підґрунтя владі вдалося 

створити належні умови й правові механізми форму-

вання спроможних територіальних громад сіл, селищ, 

міст, які які отримали певну автономію і незалежність 

від центрального бюджету, об’єднують свої зусилля у 

вирішенні нагальних проблем завдяки консолідації сил 

і в змозі на власний розсуд розпоряджатися коштами, 

що надходять до бюджетів. Зупинимося на цьому де-

тальніше. 

Як відомо, органи місцевого самоврядування для 

реалізації своїх повноважень почали створювати ок-

ремі структурні підрозділи, одним із яких є центр на-

дання адміністративних послуг (далі – ЦНАП). Щопра-

вда, через такі центри надаються не всі послуги, пере-

дані центральними органами виконавчої влади, однак 

поки що і «не в усіх місцевих органах» Практичний по-

сібник «Діяльність ЦНАП та оцінка якості надання ад-

міністративних послуг» підготовлено в рамках діяль-

ності Проекту міжнародної технічної допомоги «Парт-

нерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який 

впроваджує Федерація канадських муніципалітетів 

(ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнаро-

дних справ Канади. Автор: Бригілевич Ігор, заступник 

голови правління ЛГО «Центр досліджень місцевого 

самоврядування» 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/15/Posi

bniik_CNAP.pdf [2]. Важливо, що, крім підготовки пер-

соналу відповідно до кваліфікаційних вимог, форму-

вання необхідної матеріально-технічної бази, органи 

місцевої влади зіткнулися з деякими проблемами щодо 

реалізації цих повноважень. Як зауважує І. Бригілевич, 

при наданні послуг з нерухомості виникли значні тру-

днощі, що було зумовлено чималим переліком «доку-

ментів великого обсягу, які необхідно сканувати в при-

сутності замовника послуги, а також повільна робота 

реєстру речових прав. Для відкриття доступу адмініст-

раторам до Державного земельного кадастру (ДЗК) 

знадобився цілий рік, і лише після того перші ЦНАП 

змогли отримати доступ для надання замовникам відо-

мостей із ДЗК. А для надання послуг з реєстрації місця 

проживання ДМС не передала ОМС ані програмних за-

собів, ані інформаційних баз (навіть на паперовому но-

сії). Фактично, ОМС опинилися в такій ситуації, що ре-

єстр територіальної громади та засоби для його ведення 

вони формують за власні кошти». Однак вдалося це по-

долати, як наслідок, нині, на переконання більшості ук-

раїнців, надання адміністративних послуг помітно оп-

тимізовано й прискорено. Заслуговує не увагу й той 

факт, що для оцінки якості послуг налагоджено зворо-

тній зв’язок із їх замовниками, зокрема, шляхом прове-

дення опитування (анкетування) і вкидання талонів 

електронної черги. Наведемо приклади. Виконавчий 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://decentralization.gov.ua/gromada
http://decentralization.gov.ua/gromada
http://decentralization.gov.ua/starosta
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/15/Posibniik_CNAP.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/15/Posibniik_CNAP.pdf
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комітет Івано-Франківської міської ради провів опиту-

вання щодо оцінки якості надання адміністративних 

послуг. У ньому взяли участь 23 756 мешканців міста. 

Отримано такі результати: роботу ЦНАП і якість на-

дання послуг позитивно оцінили 97,5 %, негативно – 

2,5 %. Розглянемо інший варіант встановлення рівня 

вдоволеності – голосування талонами. Уже згадуваний 

нами виконавчий комітет Івано-Франківської міської 

ради запропонував відвідувачам ЦНАП по закінченні 

обслуговування вкидати талони «електронної черги до 

однієї з двох скриньок: «Задоволені якістю обслугову-

вання» або «Не задоволені якістю обслуговування». Зо-

крема, у грудні 2016 р. участь у голосуванні талонами 

взяли 4 180 відвідувачів ЦНАП, що становить 52 % від 

загальної кількості прийнятих документів (8 032). Се-

редня позитивна оцінка якості наданих послуг стано-

вить 98,7 %» [2]. Бригілевич. 

Як бачимо, є певні зрушення, що набуває осо-

бливої актуальності з огляду на те, що головна мета 

адміністративно-територіальної реформи – покра-

щення якості життя громадян, а також забезпечення 

вільного їх доступу до публічних послуг, у тому чи-

слі й адміністративних.  

Зупинимося ще на одному моменті. Як вважає 

Д. Ю. Записний, при проведенні реформи місцевого 

самоврядування великого значення набуває налаго-

дження кооперації різних територіальних громад 

(аж до об’єднання), на її позначення науковець ви-

користовує термін «міжмуніципальне співробітни-

цтво», яке «являє собою дієвий засіб розвитку на 

локальному рівні, впровадження в життя політики 

побудови демократичної держави із розвиненим мі-

сцевим самоврядуванням». На переконання Д. Ю. 

Записного, міжмуніципальне співробітництво – не-

від’ємний елемент децентралізації влади в країні, 

більший рівень автономії, що вимагає налаго-

дження взаємодії і започаткування більш тісних ко-

нтактів між різними територіальними громадами. 

Більш того, «у децентралізованій державі територі-

альні громади мають великий обсяг повноважень, 

що вимагає вирішення великого кола питань, по-

шуку нестандартних рішень, співпраці з іншими 

громадами, тим самим підвищуючи ефективність 

своєї діяльності» [3]Zapysnyj D.Yu. (2016), 

“Improvement of the quality of administrative services 

provision in the development of cooperation of territo-

rial communities in Ukraine”, Teoriia ta praktyka 

derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvan-

nia, vol. 2, available at: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_2_29.]. 

Спираючись на це, можемо констатувати, що при 

розробці й проведені державної політики у сфері місце-

вого самоврядування Україна виходить передусім з інте-

ресів жителів територіальних громад. Підтвердженням 

цьому є також те, що держава, крім значної частини по-

вноважень, передає органам місцевого самоврядування 

ресурси і відповідальність.  

Звісно, розпочинаючи реформу Україна за основу 

брала положення Європейської хартії місцевого само-

врядування (зокрема, вона закріплює основні стандарти, 

вироблені Радою Європи щодо організації й управління 

на місцях), Всесвітньої декларації місцевого самовряду-

вання, в яких встановлені принципи місцевого самовря-

дування, і найкращі світові практики і стандарти суспі-

льних відносин у цій сфері [1].  

У контексті наведеного додамо, що, крім нашої 

держави, тенденція до прискорення децентралізації й 

автономії органів місцевого самоврядування, тобто до 

передання більших повноважень місцевим органам 

влади, упродовж двох останніх десятиліть стала поміт-

ною у багатьох країнах Європи. Як зазначає П. В. Во-

рона, це пояснюється двома причинами: зростанням 

потреби в демократії на місцевому рівні і розосере-

дженням фінансово-бюджетних функцій, які переда-

ються від центру до органів влади на місцях [4]. 

Ознайомившись з науковими працями вчених, 

видається, що корисно буде детально розглянути мо-

дель організації місцевої влади у Франції. Поясню-

ється це тим, що, по-перше, у цій країні, як відомо, у 

другій половині 80-х рр. ХХ ст. проведена серйозна 

реформа політичної системи на основі децентралізації 

та деконцентрації державної влади (а вивчення дос-

віду інших країн завжди приносить користь). По-

друге, Франція близька до нас як за державним уст-

роєм і географічним положенням, так і за площею й 

чисельністю населення [4]. По-третє, Франція ще де-

кілька десятиліть тому визнавалася однією з найбільш 

централізованих країн Європи (що, до речі, можна 

сказати й про Україну, яка 70 років перебувала у 

складі СРСР). Додамо, що вказане знаходило прояв у 

високому ступені втручання органів державної влади 

в діяльність місцевих органів, постійному здійсненні 

адміністративного контролю над функціонуванням 

місцевого самоврядування й застосуванні широкого 

кола засобів впливу на рішення, що приймаються на 

місцях (усе перелічене нагадує командно-адміністра-

тивний спосіб правління, що панував за часів СРСР, 

до складу якого входила до кінця 80-х років й Укра-

їна). Як бачимо, між нашою країною і Францією в пи-

таннях управління і на рівні держави, і на місцях є 

дещо спільне. 

Виходячи з теми публікації, вбачається за до-

цільне звернутися до французьких реформ місце-

вого самоврядування. Передусім вкажемо, що 

Франція приєдналася до Європейської хартії, а 

отже, зобов’язана, як й інші держави-учасниці, до-

тримуватися загальноєвропейських стандартів. 

Щоправда, це не обмежує її права на формування 

національної моделі самоврядування з урахуван-

ням власних традицій і територіальних особливос-

тей [4]. 

Як вважають А. Чиркін і В. Кушнір, реформи, ро-

зпочаті у Франції у 80-х рр. минулого століття, «при-

вели не тільки до збалансованого функціонування міс-

цевих органів влади й зменшення контролю над місце-

вими проблемами з боку центру, а й до підвищення 

рівня участі населення в житті своїх регіонів» [5], що, 

до речі, дуже актуально й для сучасної України. Заслу-

говує на схвалення те, що, як про це пишуть згадані на-

уковці, «держава дослуховується до думки представни-

ків громадськості на місцях» [5], що не завжди можна 

сказати про вітчизняних можновладців. Однак визна-

чальним і найважливішим усе-таки є те, що у Франції 

центральним органам влади, керівникам місцевих ор-

ганів влади й науковцям вдалося досягти однакового 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
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бачення (консенсусу), виробити єдиний погляд на оп-

тимальну модель здійснення децентралізації, а найго-

ловніше те, що реформи втілювали в життя поступово 

й комплексно, намагаючись мінімізувати негативні 

явища, які супроводжують будь-які зміни в організації 

державної й місцевої влад [5].  

Завдяки такому підходу вдалося досягти того, що 

на сучасному етапі розвитку Франції притаманні: а) по-

єднання місцевого самоврядування й місцевих адмініс-

трацій); б) виборність і призначення; в) обмежена авто-

номія місцевого самоврядування; г) наявність на міс-

цях спеціальних державних уповноважених, які 

контролюють органи місцевого самоврядування. Як за-

уважують згадані вище автори, Франція слугує яскра-

вим прикладом континентальної моделі місцевого са-

моврядування, яка припускає певне обмеження місце-

вого самоврядування й забезпечує велику 

підконтрольність і централізацію системи управління, 

«французьке місцеве управління … завжди характери-

зувалося твердою ієрархією і підпорядкованістю 

центральній владі». Як нами було наголошено в рані-

ших публікаціях, «Франція репрезентує модель «си-

льна рада − сильний мер», де представницький орган і 

вища посадова особа взаємодоповнюють один одного і 

виступають єдиним механізмом; ця модель використо-

вується на рівні «муніципальна рада – мер», «генера-

льна рада − голова генеральної ради» і «регіональна 

рада – голова регіональної ради»» [6]. 

За результатами ретельного вивчення публікацій 

нами також встановлено, що у Франції існують такі рі-

вні: 1) територіальні громади – територіальні утво-

рення (комуни, департаменти та регіони); 2) громади з 

особливим статусом; 3) громади “d’outre-mer”, тобто 

такі, що розташовані за межами країни [5]. До речі, 

таку саме думку свого часу висловив в дисертації 

один з авторів статті (А. Мариніва). Зокрема, вда-

лося довести, що елементами триланкової системи 

місцевого самоврядування вважаються комуна, де-

партамент, регіон; «натомість кантон і округ, які та-

кож входять до системи адміністративно-територі-

ального устрою, не є територіальними колективами 

і не мають власних органів місцевого самовряду-

вання». 

Варто окремо звернути увагу на те, що у Фран-

ції чітко визначено конституційно-правовий статус 

територіальних колективів і наведено систему 

принципів їх діяльності, як-от: вільного управ-

ління; законодавчого забезпечення правового ста-

тусу; виборності керівних органів; автономії; дер-

жавного нагляду; субсидіарності; визнання за тери-

торіальними колективами регламентарної влади; 

непідпорядкованості одних територіальних колек-

тивів іншим.  

Усе це знайшло відображення і в нормативній 

базі. Як відомо, що конституційно-правове регулю-

вання системно-структурної організації місцевого са-

моврядування на загальнодержавному рівні відбува-

ється відповідно до Конституції (1958), законодавчих і 

регламентарних (урядових) актів (передусім Загаль-

ного кодексу територіальних колективів 1996 р.), між-

народно-правових актів, судових рішень. Однак як і в 

будь-якій державі існує необхідність дотримуватися 

приписів і локальних джерел, до яких, зокрема, нале-

жать акти місцевих референдумів, акти органів і поса-

дових осіб місцевого самоврядування, угоди про деле-

гування повноважень, а також статути комун. З огляду 

на це сучасний стан конституційно-правового регулю-

вання системно-структурної організації місцевого са-

моврядування у Франції варто розглядати як етап «по-

єднання децентралізації з рецентралізацією за рахунок 

розширення повноважень, зміцнення ролі регіонів і ме-

трополій у розвитку територій»; етап внутрішньо супе-

речливим як за змістом, так і за наслідками здійснених 

реформ. Ще однією характерною ознакою реформ у 

Франції є збереження рис концепції муніципального 

дуалізму: на рівні комуни мер одночасно є представни-

ком держави і відповідного територіального колективу, 

на рівні департаменту і регіону функціонує представ-

ник держави – префект; первинна компетенція розподі-

ляється на всіх трьох рівнях між радою (муніципаль-

ною, генеральною і регіональною) і мером або головою 

генеральної чи регіональною ради відповідно; повнова-

ження місцевого самоврядування поділяються на вла-

сні й делеговані, обов’язкові й факультативні. Крім 

того, у Франції чітко простежується тенденція до укру-

пнення регіонів і посилення міжкомунального співро-

бітництва, внаслідок чого останнє фактично стало но-

вою (четвертою) ланкою місцевого самоврядування 

(формально нею не будучи).  

У контексті наведеного вважаємо за необхідне ок-

ремо зупинитися на кожній територіальній одиниці си-

стеми самоврядування. Як уже наголошувалося, осно-

вною з них вважається комуна – найнижча (базова) ад-

міністративно-територіальна одиниця Франції, де 

немає окремого самостійного органу державної влади, 

єдине територіальне утворення. Нею керує муніципа-

льна рада на чолі з мером, який обирається депутатами 

й виконує подвійну роль (прояв дуалізму, про що 

йшлося вище): як представник держави і як голова ви-

конавчого органу ради – мерії. До його повноважень 

входить: представляти інтереси комуни у відносинах з 

іншими органами й організаціями, а також державою, 

укладати угоди й договори, виконувати делеговані ра-

дою функції, керувати муніципальними службами, 

призначати управлінський персонал, видавати дозволи 

на будівництво тощо. Муніципальні ради мають такі 

повноваження: а) фінансові, тобто приймати бюджет 

і визначати ставки комунальних податків, вирішу-

вати питання про необхідність позик, звітувати про 

використання бюджетних коштів; б) у сфері гро-

мадських служб; в) щодо майна комуни, а саме рада 

приймає рішення про купівлю, продаж, оренду 

майна та про зарахування майна до категорії гро-

мадського); г) у сфері облаштування території та мі-

ського будівництва, рада має право розробляти й 

затверджувати міжкомунальні плани облаштування 

територій; д) кадрові, на виконання яких муніципа-

льна рада уповноважена приймати рішення про 

створення необхідних посад апарату управління ко-

муною; є) консультативні тобто рішення може бути 

прийняте, незважаючи на відсутність висновку.  
Другим після комуни рівнем адміністративно-те-

риторіального устрою є департамент, на ньому парале-
льно працюють два органи влади: генеральна рада – як 
орган самоврядування та префект – як орган державної 
влади. Як нами зазначалося в попередніх публікаціях, 
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досвід реформування правового статусу префекта у 
зв’язку з децентралізацією у Франції може також стати 
в нагоді в Україні стосовно трансформації чи можливої 
ліквідації районних й обласних державних адміністра-
цій, адже у зв’язку з передачею виконавчої влади тери-
торіальним спільнотам області й району відповідно ак-
туалізується питання наявності представників держави 
на відповідних рівнях територіальної організації влади 
[6]. У той же час досвід удосконалення правового 
статусу префекта у зв’язку з децентралізацією у 
Франції може стати в нагоді й в Україні, зокрема, 
стосовно трансформації чи можливої ліквідації рай-
онних і обласних державних адміністрацій. 

Заслуговує на увагу також й те, що найбільші мі-
ста Франції (Париж, Марсель та Ліон) мають спеціаль-
ний статус, встановлений законом. Вони, на наш пог-
ляд, є ще й прикладом складної, але врівноваженої си-
стеми управління, оскільки у них діє два рівні 
самоврядування, а саме комуни й міського району. На 
чолі кожного з цих рівнів стоять власні мер і рада. Ста-
тус і повноваження цих органів й контроль за їх діяль-
ністю переважно такий самий, як і для інших комун, 
але з деякими відмінностями. Ради цих міст є більш чи-
сленними, збираються за секторами, до яких входить 
один чи декілька районів міста. Крім того, великі міста 
мають змогу більше впливати на політику держави, 
тому що їх структура найкраще відображає сучасне су-
спільство країни. Однак, на нашу думку, головне те, що 
нові форми громадської участі підтримуються націона-
льним законодавством. 

Зупинимося ще й на тому, що в місцевому са-
моврядуванні Франції вже працюють нові підходи 
до публічного управління з наголосом не тільки на 
контролі місцевих фінансів, а й на ефективності ді-
яльності органів місцевого самоврядування й ви-
трачанні суспільних коштів. Певні зрушення в 
цьому напрямі є і в Україні. Нині громади самі роз-
поряджаються власними коштами, вирішуючи, на 
що їх передусім треба витрачати. Однак вибір буває 
важким. З огляду на це варто підтримати Ю. В. Ко-
вбасюка, який зауважує: « … аналіз недоліків міс-
цевих фінансів та міжбюджетних відносин в Укра-
їни свідчить про недостатньо високий рівень про-
фесіоналізму й підготовленості фінансових 
фахівців та громади в цьому питанні. Дієвим ін-
струментом у цьому напрямі має бути або Націона-
льна стратегія розвитку людських ресурсів, або ви-
значення розвитку людських ресурсів основним 
стратегічним напрямом розвитку території (напри-
клад, Стратегія розвитку Дніпропетровської обла-
сті 2015–2020 рр.)» [6].  

Підсумовуючи, наголосимо, що реформа міс-
цевого самоврядування і у Франції, і в Україні має 
як позитивні, так і негативні моменти. Передусім 
впадає в око те, що Франція на цей час «залиша-
ється однією із останніх держав-учасниць ЄС, де 
досі не відбулося розподілу повноважень між вико-
навчою і законодавчою владою на територіальному 
рівні. Мер або голова генеральної чи регіональної 
ради є водночас тимчасовим очільником адмініст-
рації та головою зборів. Така надмірна концентра-
ція влади призводить до тиску на місцевих предста-
вників виконавчої влади різноманітними лобістсь-
кими групами». А як нам відомо, намагання 

протягти рішення в чиїх-небудь корисливих або ву-
зько партійних інтересах на шкоду інтересам пере-
дусім пересічних громадян, тобто суспільним, зна-
ходе прояв у незаконному тиску на представників 
влади, призводить до процвітання хабарництва, ко-
рупції. Як наслідок, за допомогою вказаних методів 
так би мовити впливу ухвалюються управлінські рі-
шення на користь певних груп або осіб, а не на ко-
ристь громади (їх об’єднання). Теж саме спостері-
гається і в Україні. 

Однак, помічаючи помилки інших, варто до-
кладати максимум зусиль, щоб їх уникати. Справе-
дливості заради вкажемо, що Україні є чого повчи-
тися у Франції. Так, заслуговують уваги виборча 
система на виборах до органів місцевого самовря-
дування у Франції, досвід обрання мера радою; 
укрупнення територіальних одиниць низового рі-
вня (зразком є те, як відбулося укрупнення комун у 
Франції). Крім того, французький досвід міжко-
мунального співробітництва цілком може стати в 
нагоді в українських реаліях у поєднанні з доброві-
льним об’єднанням територіальних громад. Вбача-
ється за доцільне на конституційному рівні закрі-
пити принципи субсидіарності та загальної компе-
тенції місцевого самоврядування. 

Як бачимо, для України досвід Франції є пов-
чальним, оскільки самоврядування в цій країні 
отримало більше автономії щодо ресурсів і легіти-
мності. Успіхи на першому етапі є, а отже, Україна 
обрала правильний шлях. Однак зупинятися вже не 
можна, треба рухатися ним далі.  
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Анотація 

У статті визначено парадигми сучасного публічного управління в рамках реформування та інновацій-

них трансформацій системи державного врядування. Уточнено завдання механізму культурно-освітнього 

забезпечення інноваційних трансформацій публічного управління. Розкрито сутність поняття «публічне 

управління», проведено компаративно-декомпозиційний аналіз визначення поняття «механізм публічного 

управління». Досліджено якість публічного управління у площині створення інноваційних механізмів вза-

ємодії між політичними, урядовими структурами, органами місцевого самоврядування, бізнесом і органі-

заціями громадянського суспільства. Розглянуто поняття «механізму культурно-освітнього забезпечення 

інноваційних трансформацій публічного управління» та пропонується розуміти таку комплексну систему 

управлінського впливу на громадянське суспільство, яка забезпечує реалізацію інновацій у публічному 

управлінні на основі використання здобутків культурно-освітнього простору з метою досягнення прогре-

сивного коеволюційного суспільного розвитку. 

Abstract 

The article identifies the paradigms of modern public administration in the framework of reforming and in-

novative transformations of the public administration system. The task of the mechanism of cultural and educa-

tional support of innovative transformations of public administration is specified. The essence of the concept of 

"public administration" is revealed, the comparative-decomposition analysis of the definition of the concept of 

"mechanism of public administration" is carried out. The quality of public administration in the field of creating 

innovative mechanisms of interaction between political, governmental structures, local governments, business and 

civil society organizations has been studied. The concept of "mechanism of cultural and educational support of 

innovative transformations of public administration" is considered and it is offered to understand such complex 

system of administrative influence on civil society which provides realization of innovations in public management 

on the basis of use of achievements of cultural and educational space. 

Ключові слова: інноваційні трансформації, публічне управління, механізм, культурно-освітня 

підтримка. 

Keywords: innovative transformations, public administration, mechanism, cultural and educational support. 

 

Radical changes taking place in the political and 

socio-economic development of Ukraine under the in-

fluence of world processes (external system factors, 

first of all, the spread of globalization and European 

standards of governance), as well as natural evolution-

ary changes (under the pressure of internal system fac-

tors), to characterize as evolutionary transformations, 

which acquire new features and require consideration 

and appropriate formalized design, which can be imple-

mented in the framework of improving (or radically 

changing) the mechanism of public administration. On 

the other hand, the changes taking place in the cultural 

and educational space, as well as in the implementation 

of public administration in the framework of reforming 

and innovative transformations of the public admin-

istration system as a whole also need to be taken into 

account. Therefore, the task of clarifying the mecha-

nism of cultural and educational support of innovative 

transformations of public administration is relevant and 

urgent, both from a theoretical and practical point of 

view. 
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Domestic scientists (Bilyk O.I., Zagorodniuk 

O.V., Ishchenko M.I., Kostenko A.S., Lukashevskaya 

U.T., Malyuga L.M., Mishchuk E.V., Nedilko A.I. , 

Pavlov S.S., Pavlyuk N. and others) widely researched 

conceptual and methodological issues concerning the 

mechanism of public administration (its element-by-el-

ement structure, improvement, etc.). In particular, 

Bilyk O.I. and Lukashevska U.T. 1 analyzed the es-

sence and development of the public mechanism; 

Nedilko A.I. 2 - differences in the definition of 

"mechanism of public administration" and "mechanism 

of public administration"; Malyuga L.M. and Zago-

rodniuk O.V. 3 - outlined the object, subject, purpose, 

tasks, characteristics and principles of the mechanism 

of public administration and administration; Pavliuk N. 

4 - the essence and main relationships of organiza-

tional and legal mechanisms of public administration; 

Ishchenko M.I., Mishchuk E.V. and Kostenko A.S. - 

the difference between mechanisms and technologies 

of public administration and administration 5, Pavlov 

S.S. - conceptual principles of mechanisms of public 

administration and administration 6. But the question 

of substantiation of the essence and elements of the 

mechanism of cultural and educational support of inno-

vative transformations of public administration, in our 

opinion, needs scientific elaboration. 

We share the position of VV Bashtanyk, who 

notes that from the standpoint of methodological sup-

port for the formation of innovative mechanisms of 

public administration plays a special role in the modern 

approach to defining the essence of public relations 

through the prism of public administration 7 and, 

therefore, consider this concept. 

In general, the concept of "public administration" 

reflects an integrated systemic mechanism, subsystems 

and elements of which are political program guidelines 

and priorities, regulations, procedures funded by the 

state or local governments, centralized, and decentral-

ized organizational and management structures and 

their staff. for the administration of activities in a par-

ticular area of public relations at the national, subna-

tional and local levels [8]. 

The definition of "public administration mecha-

nism" is closely related to the definition of "public ad-

ministration mechanism", but is broader and deeper, 

taking into account the new elements of publicity that 

occur with the development of civil society and democ-

racy in Ukraine. For example, Bilyk O.I. and 

Lukashevskaya U.T. emphasize that public administra-

tion is a management in which the people take part 1, 

Isaenko I.A. - that in defining the concept of "public 

administration" important components are civil society 

and politics (state, public), with which it is connected 

activity of different subjects 9. 

Common in scientific sources definitions, which 

are few, are given in table. 1 (fragment of the base of 

the author's comparative decomposition analysis). Ac-

cording to the results of the analysis, we note that the 

characteristic features of the mechanism of public ad-

ministration are: the optimal combination of the princi-

ples of market and state regulation; achievement of 

strategic goals; democratic organization of managerial 

influence on social processes. 

Table 1 

Comparative-decompositional analysis of the definition of the concept 

 "Mechanism of public administration" (fragment) 

Author Definition, source 
The main charac-

teristic feature 

The concept of "mechanism of public administration" 

Bilyk O.I., 

Lukashevska U.T. 

The mechanism of public administration is an optimal combination 

of the principles inherent in commodity production (competition, 

supply and demand, free pricing), purposeful policy of state regula-

tion of economic processes 1 

combination of 

market and state 

regulation 

Ishchenko M.I., 

Mishchuk E.V., 

Kostenko A.S. 

The mechanism of public administration is a way of exercising pub-

lic power to achieve strategic goals 5 

ways of exercising 

public power 

Isaenko I.A. 

Mechanisms of public administration are a democratic organization 

of managerial influence on social processes, which ensures the ef-

fective functioning of the system of public authorities, regional and 

local governments, public (non-governmental) organizations, indi-

viduals and other civil society actors to implement public policy in 

various spheres of public life 9 

organization of 

managerial influ-

ence on social pro-

cesses 

Source: compiled by the author 

 

Pavlov S.S. notes that the development and imple-

mentation of the concept of unification of state mecha-

nisms can take place only on the basis of the wide-

spread introduction of innovations and achievements of 

scientific and technological progress in all areas of de-

velopment [6]. 

The new quality of public administration is formed 

in the plane of creating innovative mechanisms of in-

teraction between political, governmental structures, 

local governments, business and civil society organiza-

tions through the use of communication potential in the 

interaction of different levels of subjectivity in political 

relations, public administration, civic initiatives [10]. 

The quality of communication interaction of sub-

jects depends on their cultural and educational level. 

Cultural and educational space (as defined by V.V. Mo-

lodychenko) is a complex system that operates at the 

objective and subjective levels, has a certain structure, 
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substantial characteristics and appears in various mod-

els and multicultural projects [11]. Thus, in public ad-

ministration (which is a priori an activity in the field of 

public relations), the cultural and educational compo-

nent is mandatory and indispensable. 

The concept of "mechanism of cultural and educa-

tional support of innovative transformations of public 

administration" is narrower than the concept of "mech-

anism of public management", because it focuses on 

one but important element - cultural and educational 

processes. The mechanism of cultural and educational 

support of innovative transformations of public admin-

istration is a structural element of the complex mecha-

nism of public administration. Its relevance is justified 

from a theoretical and methodological point of view by 

the need to clarify the definition and understanding 

(taking into account the changes taking place in the 

field of public administration), and from a practical 

point of view - the need to improve existing practices. 

As Khachaturian HV rightly points out, the issues 

of quality of public services are not only an attempt to 

take into account the interests of the population, but 

also a fuller use of the direct link between education, 

skills, public health and competitiveness of national 

economies [12]. 

Thus, if the cultural and educational space is un-

derstood as a set of social, informational, artistic, liter-

ary, professional, educational, multicultural, psycho-

logical and other elements aimed at ensuring high-qual-

ity evolutionary development of the system, then the 

mechanism of cultural and educational support of inno-

vative transformations of public administration such a 

comprehensive system of managerial influence on civil 

society, which ensures the implementation of innova-

tions in public administration based on the use of the 

achievements of cultural and educational space in order 

to achieve progressive coevolutionary social develop-

ment. 

In general, innovative transformational changes in 

the field of public administration in Ukraine are influ-

enced by, on the one hand, the globalization of world 

socio-economic development, and on the other - politi-

cal, social, economic, institutional changes in the coun-

try. The processes of ensuring the manageability of so-

ciety include the cultural and educational aspect, which 

significantly affects the effectiveness of innovation. To 

determine the place of the cultural and educational 

component in ensuring innovative transformations of 

public administration, we analyze the field of innova-

tive transformations of public administration in 

Ukraine. 

Therefore, the results of the study can be con-

cluded as follows: 

1) the comparative-decomposition analysis of the 

definition of the concepts "mechanism of public admin-

istration" and "mechanism of cultural and educational 

support of innovative transformations of public admin-

istration" provided an opportunity to clarify the struc-

tural and logical essence of the latter, which is proposed 

to understand innovations in public administration 

based on the use of the achievements of cultural and 

educational space in order to achieve progressive co-

evolutionary social development; such clarification al-

lows to determine the place of the role and importance 

of cultural and educational aspects in public admin-

istration; 

2) the place of the cultural and educational com-

ponent in ensuring innovative transformations of public 

administration is determined, which provides an oppor-

tunity to further increase the efficiency of public ad-

ministration, including the level of quality of public 

services, due to taking into account and paying addi-

tional attention to cultural and educational changes. 

The results of this study can be used in the practice 

of public authorities and form the basis of further sci-

entific research to improve the mechanisms of public 

administration. 
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Анотація 

Визначено основні засади правового статусу посадових осіб органів Державної прикордонної служби, 

які беруть участь у провадженні в справах про адміністративне правопорушення. Проведено аналіз зако-

нодавчого закріплення їх повноважень та розподілу функцій в частині притягнення правопорушників до 

адміністративної відповідальності. Запропоновано уточнення законодавчого закріплення їх правового ста-

тусу. Доведена необхідність вдосконалення законодавства та систематизації функцій посадових осіб Дер-

жавної прикордонної служби України, які наділяються повноваженнями в сфері адміністративного прова-

дження. 

Abstract 

There were determined the basic principles of the legal status of officials of the State Border Guard Service, 

who participate in the proceedings on administrative offenses. It was made an analysis of the legislative consoli-

dation of their powers and division of functions in terms of bringing offenders to administrative responsibility. It 

was proposed the clarifing the legislative consolidation of their legal status. It was also proved the necessity of 

improving the legislation and systematizing the functions of officials of the State Border Guard Service of Ukraine, 

who are endowed with powers in the field of administrative proceedings. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне провадження, правовий статус 

особи, суб’єкт адміністративного провадження, винесення постанови. 

Keywords: administrative liability, administrative proceedings, legal status of a person, subject of adminis-

trative proceedings, issuance of a resolution. 

 

Актуальність теми. Ефективність адміністра-

тивної відповідальності та невідворотність її на-

стання напряму залежать від коректного визна-

чення суб’єктного складу адміністративного прова-

дження. у випадку з органами Державної 

прикордонної служби України (далі – ДПСУ) коре-

ктне визначення процесуальним законодавством 

кола посадових осіб, які наділяються повноважен-

нями складати протокол та виносити постанови у 

справах про адміністративне провадження напряму 

впливає на низку обставин пов’язаних із практич-

ною реалізацію окремих процедур. Зокрема мова 

йде можливість об’єднання в одній особі суб’єкту 

адміністративного провадження, який складає про-

токол та виносить постанову, а також чи відповідає 

коло обов’язків покладених процесуальним законо-

давством колу обов’язків, визначених спеціальним 
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галузевим законодавством. Всі ці аспекти потребу-

ють уточнення, а також вирішення потребують і 

проблеми пов’язані із комплексом повноважень, які 

необхідно дотримуватися в повному обсязі без їх 

перевищення не дивлячись на мету діяльності 

ДПСУ з охорони державного суверенітету України 

через дотримання недоторканності державного ко-

рдону та слідування владним приписам осіб, що їх 

перетинають. Будь-які перевищення службових 

обов’язків або вихід за межі функціональних мож-

ливостей такими службовими особами тягне за со-

бою потенційні ризики уникнення правопорушни-

ками адміністративної відповідальності через оска-

рження законності дій вказаних осіб.  

Саме тому на сьогодні актуалізується необхід-

ність диференціації правового статусу посадових 

осіб ДПСУ в частині реалізації службою функції з 

притягнення до адміністративної відповідальності 

осіб, що порушують порядок перетину державного 

кордону або правовий режим прикордонної терито-

рії чи виключної економічної (морської) зони. У су-

купності вирішення цієї задачі створить необхідний 

рівень організаційно-правового забезпечення фун-

кціонування ДПСУ під час провадженні в справах 

про адміністративне правопорушення. 

Ступінь наукової розробки теми. Проблема-

тика організаційно-правової визначеності право-

вого статусу посадових осіб ДПСУ при вирішенні 

ними справи про притягнення до адміністративної 

відповідальності розглядається в працях Беньков-

ського С. Ю., Гуржій Т. О., Ковалів М.В., Крикун 

О. В. , Курашкевич А. П., Лавринець А. Є., Леме-

шко В. В., Миколенко О. М., Остапенко О. тощо. 

Мета статті. Метою даної статті є визначення 

особливостей та вирішення питання однорідності 

правового статусу посадових осіб ДПСУ, які беруть 

участь у провадженні в справах про адміністрати-

вне правопорушення. 

Виклад матеріалу. Головна увага при вирі-

шенні питання диференціації та детермінації поса-

дових осіб ДПСУ з метою раціонального викорис-

тання адміністративного ресурсу та не збільшуючи 

при цьому функціональне навантаження на посадо-

вих осіб повинна приділятися двом аспектам: поса-

довим обов’язкам та правовому статусу посадових 

осіб в частині охорони державного кордону. Ін-

шими словами правовий статус таких осіб в адміні-

стративному провадженні об’єктивується та є похі-

дним від їх основного функціонального наванта-

ження. Це не накладає до збільшення обсягу 

завдань, що в свою чергу створює передумови до 

всебічного та повноцінного виконання завдань ад-

міністративного провадження.  

Разом з тим, необхідно чітко усвідомлювати, 

що різні посадові особи ДПСУ мають різне коло 

обов’язків та прав в частині реалізації адміністрати-

вного провадження. і при цьому не всі посадові 

особи можуть бути його учасником, що важливо 

при визначенні правомочності вчинення ними тих 

чи інших процесуальних дій, зокрема складання 

протоколу про адміністративне правопорушення, 

збирання доказів, вивчення та оцінка доказів, вине-

сення постанови по справі.  

У випадку із суб’єктами, що вирішують адмі-

ністративну справу, тобто органами та посадовими 

особами ДПСУ слід звернути увагу на такі вихідні 

умови: 

правоздатність напряму залежить від статусу 

службової чи посадової особи ДПСУ, а тому вагу 

має не стільки сама особа, скільки її посада чи 

звання; 

дієздатність визначається як здатність своїми 

діями набувати певні права, а тому ми даний еле-

мент правосуб’єктності посадових осіб ДПСУ роз-

глядаємо не з моменту обіймання ними посади, а з 

моменту їх долучення до процесу адміністратив-

ного провадження (вчинення дій спрямованих на 

викриття, встановлення, дослідження обставин, фі-

ксації тощо самої протиправної поведінки); 

деліктоздатність – розглядається нами в одна-

ковій мірі стосовно всіх без виключення осіб, що 

приймають участь в адміністративному прова-

дженні, пр. чому стосовно осіб, які притягаються до 

адміністративної відповідальності, то деліктоздат-

ність буде розглядатися як сукупність обставин, по-

рушення яких призведе до ще одного випадку про-

типравної по віденки – на цей раз, пов’язаної із по-

рушенням своїх процесуальних обов’язків. 

Все це охоплюється поняттям правосуб’єкт-

ність, але за логікою і самого провадження, і кола 

обов’язків посадових осіб ДПСУ необхідно розу-

міти, що така правосуб’єктність є специфічною, 

оскільки вона не стосується основної діяльності 

служби – охорони державного кордону, а регулю-

ється спеціальним окремим галузевим законодавст-

вом – Кодексом України про адміністративні пра-

вопорушення (далі – КУпАП). Тому можуть існу-

вати ризики співвідношення основної та 

спеціальної правосуб’єктності. Ми наполягаємо на 

тому, що посадові особи ДПСУ наділяються саме 

спеціальною правосуб’єктністю в частині реалізації 

повноважень в сфері адміністративного прова-

дження.  

З цього приводу цікаву позицію займає М.В. 

Ковалі, який посадових осіб, наділених владними 

повноваженнями визначає як «сторону адміністра-

тивного провадження, яка здійснює управління 

ним, тобто створює умови для провадження у спра-

вах про адміністративні правопорушення» [, с. 155-

156]. Така дефініція є ширшою за коло посадових 

осіб ДПСУ в контексті реалізації адміністративного 

провадження. але з точки зору організаційного за-

безпечення цього процесу саме така дефініція і охо-

плює всіх посадових осіб служби, які мають відно-

шення до такого провадження єдиним комплексом 

ознак правосуб’єктності.  

Як зазначає О. В. Фазикош «провадження у 

справах про адміністративні правопорушення на-

правлені на притягнення особи, що скоїла проти-

правний вчинок до відповідальності у вигляді пра-

вообмежень» [, с. 190-191]. Тому розподіл суб’єктів 

адміністративного провадження доцільно прово-

дити у відповідності до їх відношення до право об-

меження: особи які застосовують правообмеження; 

особи, права яких обмежуються; особи дії яких 
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спрямовані на те, щоб максимально точно визна-

чити обставини які сприяють чи навпаки скасову-

ють необхідність застосування право обмеження. З 

цього приводу С.Ю. Беньковський робить висновок 

про необхідність виділення такої категорії учасни-

ків провадження у справах про адміністративні пра-

вопорушення як «суб’єкти, що вирішують справу – 

органи наділені відповідно до КУпАП повноважен-

нями притягати до адміністративної відповідально-

сті; допоміжні учасники процесу – особи, які забез-

печують реалізацію правосуб’єктності суб’єктів, 

що вирішують справу» [, с. 192-194]. І хоча за логі-

кою науковця та КУпАП до останньої категорії слід 

віднести свідків, експертів, захисників, переклада-

чів, експертів ми вважаємо, що до цієї ж категорії 

можна відносити і деяких посадових осіб ДПСУ, 

зокрема тих, які займаються збиранням, дослі-

дження доказів або забезпечують інформаційно-

аналітичний супровід розслідування обставин 

справи. 

Такий розподіл засвідчує існування матеріаль-

ного та процесуального адміністративно-делікт-

ного права. Процесуальне втілюється в самій послі-

довності процедур і алгоритмі реалізації притяг-

нення до відповідальності. Натомість норми 

матеріального деліктного права дозволяють визна-

чити наявність спеціального кола прав та обов’язків 

у різних суб’єктів. Це дає змогу О. М. Миколенку 

визначити лише дві групи учасників адміністратив-

ного провадження:  

особа, яка вчинила протиправне діяння, що пі-

дпадає під ознаки адміністративного правопору-

шення;  

орган, який має право від імені держави накла-

дати адміністративні стягнення та застосовувати до 

правопорушника інші санкції, передбачені КУпАП 

[,с. 213-214]. 

З цього приводу О. Остапенко зазначає, що 

найбільша проблема в ідентифікації правового ста-

тусу учасників адміністративного провадження по-

лягає у розподілі ролей та обов’язків органів держа-

вної влади та їх посадових осіб [, c. 25]. Розвиваючи 

дану тезу ми приходимо до головної цінності у ви-

значенні правового статусу учасників адміністрати-

вного провадження в процесі притягнення ор-

ганами ДПСУ винних осіб до адміністративної від-

повідальності – дотримання законності процедури 

шляхом чіткого розподілу повноважень та обов’яз-

ків між органами державної влади з метою недопу-

щення уникнення покарання та відповідальності 

через некоректне застосування або надмірну реалі-

зацію державного примусу чи іншого порушення 

порядку адміністративного провадження, в тому 

числі шляхом перевищення влади.  

Тоді логічною видається і позиція О. В. Кузь-

менка та Т. О. Гуржій стосовно того, що основним 

критерієм розподілу таких учасників провадження 

має виступати функціональний [, с. 145]. Якщо по-

садових осіб ДПСУ детермінувати за функціональ-

ним критерієм в частині виконання окремих функ-

цій, повноважень та здійснення процедур під час 

вирішення питання про притягнення до адміністра-

тивної відповідальності правопорушників, то мо-

жна зробити наступні висновки: 

особи, які наділені повноваженнями виносити 

постанови у справі про адміністративні правопору-

шення вступають в таке провадження на заверша-

льній стадії, а тому їх коло функціональних 

обов’язків обмежується з’ясуванням обставин 

справи, визначенням ступеню та міри вини особи та 

виду відповідальності або звільнення від неї;  

особи які складають протокол про скоєння ад-

міністративного правопорушення та забезпечують 

процес збирання доказів, реалізують за необхідно-

сті заходи забезпечення адміністративного прова-

дження тощо; 

особи які можуть бути залучені до реалізації 

цілей адміністративного провадження в інший спо-

сіб.  

Така сукупність є об’єктивною але надмірною 

з точки зору необхідності детермінації кола посадо-

вих обов’язків. Крім того, слід звернути увагу і на 

точку зору О. І. Миколенка, який зазначає, що 

суб’єктом правозастосовної діяльності в даному ви-

падку буде орган (або посадова особа) адміністра-

тивної юрисдикції, оскільки він безпосередньо веде 

дане провадження. Всі інші особи, заінтересовані і 

незаінтересовані в результатах справи, будуть уча-

сниками даної правозастосовної діяльності [, с. 

146]. Досить цікаву точку зору в цьому контексті 

ми знаходимо у М.Р. Сиротяка, який вказує на те, 

що слід розрізняти «учасників провадження» та 

«суб’єктів відносин з приводу притягнення до адмі-

ністративної відповідальності» [, с. 202-205]. В 

свою чергу О.В. Крикун також приходить до висно-

вку про необхідність розрізняти такі види осіб як 

«учасник провадження» та «суб’єкт провадження» 

[, c. 109-111]. Отже, ми можемо цілком правомірно 

стверджувати, що вся сукупність посадових осіб 

ДПСУ дійсно повинна бути диференційована на ок-

ремі групи осіб, які наділені різними повноважен-

нями в сфері адміністративного провадження. За 

такого розподілу ми уникнемо одразу декілька ос-

новних проблем:  

надмірне функціональне навантаження осіб, 

які виносять постанови про адміністративні право-

порушення;  

процесуальна визначеність та організаційно-

правова детермінація окремих процедурних аспек-

тів адміністративного провадження, що підвищить 

ефективність всього процесу притягнення до адмі-

ністративної відповідальності та мінімізувати ри-

зики уникнення такої відповідальності через функ-

ціональну невизначеність.  

Іншими словами ми домагатимемося розмежу-

вання повноважень в сфері адміністративного про-

вадження між різними посадовими особами ДПСУ. 

Відповідно до ст. 222-1 КУпАП суб’єктами ад-

міністративного провадження з боку держави ви-

ступають: органи Державної прикордонної служби 

України в особі: начальників органів охорони дер-

жавного кордону та Морської охорони ДПСУ та їх 

заступники; інші посадові особи, уповноважені ке-

рівником центрального органу виконавчої влади, 
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що реалізує державну політику у сфері охорони 

державного кордону України [14]. Таким чином, 

реальними суб’єктами, які беруть безпосередню уч-

асть у процесі реалізації адміністративної відпові-

дальності є посадові та службові особи органів 

ДПСУ. Натомість О. Драган та С. Мотрич доходять 

спільного висновку про те, що центральним 

суб’єктом який реалізує адміністративне прова-

дження є саме орган державної влади. Лише влад-

ний орган має відповідну компетенцію з реалізації 

державного примусу, оскільки саме орган публіч-

ної влади входить до складу механізму держави 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.; ]. Але ана-

лізуючи положення ст. 222-1 КУпАП [] можемо 

зробити висновок стосовно того, що суб’єкт, який 

реалізує адміністративне провадження є складним 

та включає органи ДПСУ, які реалізують його на 

практиці через відповідних посадових осіб.  

Так, відповідно до п. 3 Розділу ІІ Наказу МВС 

України від 18.09.2013 № 898 «Про затвердження 

Інструкції з оформлення посадовими особами Дер-

жавної прикордонної служби України матеріалів 

справ про адміністративні правопорушення» від 

імені ДПСУ розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 222-1 КУ-

пАП, та накладати адміністративні стягнення ма-

ють право: 

начальники органів охорони державного кор-

дону, командири загонів морської охорони та їх за-

ступники; 

начальники відділів прикордонної служби та їх 

перші заступники; 

коменданти оперативно-бойових прикордон-

них комендатур та їх перші заступники; 

начальники підрозділів (відділень (груп) ін-

спекторів прикордонної служби, відділень (груп) 

дільничних інспекторів прикордонної служби, від-

ділів спеціальних дій на воді) та командири кораб-

лів, катерів і дивізіонів, які безпосередньо викону-

ють завдання з охорони державного кордону Укра-

їни або суверенних прав України в її виключній 

(морській) економічній зоні; 

старші змін прикордонних нарядів, старші 

прикордонних нарядів у пунктах пропуску (пунк-

тах контролю) через державний кордон або контро-

льних пунктах в’їзду-виїзду; 

головний державний санітарний лікар ДПСУ 

та начальники санітарно-епідеміологічних загонів 

ДПСУ, в частині розгляду справ про адміністрати-

вні правопорушення, пов’язані з порушенням сані-

тарних норм; 

командири кораблів і катерів Морської охо-

рони, їх заступники та помічники. 

Разом з тим, системний аналіз даного Наказу 

дозволяє зробити висновок, що окрім наведених 

вище осіб учасниками (без повноважень суб’єктів, 

які вирішують справи про притягнення до адмініс-

тративної відповідальності) є також наступні кате-

горії посадових осіб органів ДПСУ: 

увесь особовий склад ДПСУ, в частині достав-

ляння осіб, які вчинили адміністративні правопору-

шення до підрозділу чи органу ДПСУ; 

військовослужбовці та працівники ДПСУ під 

час безпосереднього виконання ними визначених 

законодавством України завдань, в тому числі на 

території тимчасово окупованих Російською Феде-

рацією, в частині складання протоколів про адміні-

стративні правопорушення та протоколи про адмі-

ністративні затримання; 

старші прикордонних нарядів у пунктах про-

пуску (пунктах контролю) через державний кордон 

України, в частині складання протоколів про право-

порушення, пов’язані з міжнародними пасажирсь-

кими перевезеннями. 

Отже, системний аналіз ч. 1 ст. 222-1 КУпАП 

та Наказу МВС України від 18.09.2013 № 898 дає 

змогу зробити висновки про те, що різні категорії 

посадових осіб, а також військовослужбовці ДПСУ 

мають різну ступінь залучення до адміністратив-

ного провадження, виступають одночасно як особи, 

що вирішують окремі процедурні завдання, реалі-

зуючи тактичні цілі процесу притягнення до адмі-

ністративної відповідальності, так і приймають 

ключові рішення – зокрема щодо винесення поста-

нови про притягнення до адміністративної відпові-

дальності. Також звертають на себе увагу Поло-

ження про Адміністрацію Державної прикордонної 

служби України, затверджене Постановою Кабі-

нету Міністрів України від 16.10.2014 № 533 та По-

ложення про прикордонну комендатуру швидкого 

реагування Державної прикордонної служби Укра-

їни, затверджене Наказом МВС України від 

21.03.2016 № 190, в яких також міститься перелік 

посадових осіб, які в той чи інший спосіб задіяні в 

процесі реалізації адміністративного провадження 

ДПСУ. Все це ускладнює реалізацію адміністрати-

вного провадження, оскільки КУпАП не має згадку 

про ці нормативно-правові акти, якими регулю-

ються повноваження посадових осіб в частині реа-

лізації адміністративного провадження, яка не ви-

значена та не детермінована на законодавчому рі-

вні.  

А саме від прозорості та зрозумілості діяльно-

сті органів ДПСУ та чіткого визначення змісту по-

садових обов’язків конкретних посадових осіб на 

відповідних посадах залежить законність проце-

дури притягнення до адміністративної відповідаль-

ності, що мінімізує ризики оскарження постанов, 

що виносяться посадовими і службовими особами 

ДПСУ. Про це в своїх дослідженнях вказує також 

А.Є. Лавринець [, с. 309-310], а також В.В. Лемешко 

[, с. 55–56].  

Таким чином, нам уявляється важливим та не-

обхідним об’єднати в єдиній законодавчій нормі 

все коло посадових осіб ДПСУ, які мають повнова-

ження в сфері реалізації адміністративного прова-

дження. тому ми пропонуємо внести зміни в ч. 2 ст. 

222-1 КУпАП виклавши її в наступній редакції: 

«Від імені органів Державної прикордонної 

служби України розглядати справи про адміністра-

тивні правопорушення і накладати адміністративні 

стягнення мають право: 
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начальники органів охорони державного кор-

дону, командири загонів морської охорони Держа-

вної прикордонної служби України та їх заступ-

ники; 

начальники відділів прикордонної служби 

Державної прикордонної служби України та їх пе-

рші заступники; 

коменданти оперативно-бойових прикордон-

них комендатур Державної прикордонної служби 

України та їх перші заступники; 

начальники підрозділів (відділень (груп) ін-

спекторів прикордонної служби, відділень (груп) 

дільничних інспекторів прикордонної служби, від-

ділів спеціальних дій на воді) та командири кораб-

лів, катерів і дивізіонів Державної прикордонної 

служби України, які безпосередньо виконують за-

вдання з охорони державного кордону України або 

суверенних прав України в її виключній (морській) 

економічній зоні чи залучаються та беруть безпосе-

редню участь у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стриму-

вання збройної агресії Російської Федерації у Доне-

цькій та Луганській областях, перебуваючи безпо-

середньо в районах та в період здійснення зазначе-

них заходів; 

старші змін прикордонних нарядів, старші 

прикордонних нарядів Державної прикордонної 

служби України у пунктах пропуску (пунктах кон-

тролю) через державний кордон або контрольних 

пунктах в’їзду-виїзду; 

головний державний санітарний лікар Держав-

ної прикордонної служби України та начальники 

санітарно-епідеміологічних загонів Державної при-

кордонної служби України, в справах про адмініст-

ративні правопорушення, пов’язані з порушенням 

санітарних норм; 

командири кораблів і катерів Морської охо-

рони Державної прикордонної служби України, їх 

заступники та помічники, в справах про порушення 

законодавства про виключну (морську) економічну 

зону України та накладення штрафів за незаконне 

ведення морських наукових досліджень». 

Така суб’єктна та функціональна визначеність 

дадуть змогу суттєво підвищити не лише ефектив-

ність самої процедури адміністративного прова-

дження, але і значно оптимізує функціональне на-

вантаження на посадових осіб ДПСУ. 

Висновки. Підводячи підсумки слід звернути 

увагу на те, що сучасне організаційно-правове за-

безпечення адміністративного провадження ДПСУ 

не має повноцінної та однозначної визначеності 

щодо кола посадових осіб служби, які залучені до 

такого процесу, що створює проблеми досягнення 

повноти цілей щодо притягнення до адміністратив-

ної відповідальності. Не має такої визначеності і на 

доктринальному рівні, оскільки різні науковці по 

різному визначають коло учасників адміністратив-

ного провадження.  

На підставі аналізу сукупності нормативно-

правових актів, якими регулюється діяльність 

ДПСУ, її окремих структурних підрозділів, а також 

визначається характер та процедура реалізації адмі-

ністративного провадження, нами зроблені відпові-

дні узагальнення щодо суб’єктного складу та пов-

новажень окремих посадових осіб в процесі адміні-

стративного провадження. запропоновано детермі-

нувати їх перелік в ст. 222-1 КУпАП. На 

доктринальному ж рівні ми пропонуємо всю сукуп-

ність таких осіб поділити на дві категорії: особи, які 

вирішують справу та виносять відповідну поста-

нову про притягнення винної особи до адміністра-

тивної відповідальності; особи, які своїми діями за-

безпечують всебічність, повноту та оперативність 

розгляду цієї справи. 
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Анотація 

В статті обґрунтовано доцільність проведення комплексного монографічного дослідження правових, 

організаційно-тактичних і методичних основ взаємодії органів досудового розслідування та оперативних 

підрозділів Національної поліції під час протидії розкраданню бюджетних коштів в процесі проведення 

будівельних робіт. Визначено основні задачі та напрями такого дослідження. 

Abstract 

The article substantiates the expediency of conducting a comprehensive monographic study of the legal, or-

ganizational, tactical and methodological bases of interaction between pre-trial investigation bodies and opera-

tional units of the National Police during counteraction to embezzlement of budget funds during construction 

works. The main tasks and directions of such research are determined. 
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Криміналізації будівельної сфери сприяє висо-

кий рівень корумпованості посадових осіб, які пе-

ребувають в протиправних зв'язках з комерційними 

структурами і організованими злочинними гру-

пами. Зазначені злочинні формування розробляють 

складні, витончені комбінації, пов'язані з незакон-

ним отриманням бюджетних коштів, у тому числі 

шляхом участі у тендері з порушенням встановле-

ного порядку його проведення. У свою чергу, орга-

нізація, з якою був укладений державний контракт 

(договір підряду), шляхом умисного підсумкового 

завищення вартості виконаних робіт по споруджу-

ваних об'єктах, зведеним, у тому числі з порушен-

ням проектно-кошторисної документації, необґру-

нтовано отримує крім законного прибутку, грошові 

кошти, які повинні були бути реально інвестовані в 

будівництво за умови точного дотримання поло-

жень проектно-кошторисної документації. Нерідко, 

така «різниця» перевищує фактичну вартість са-

мого об'єкта будівництва [1, с. 3-4].  

Тільки у 2019 році було виявлено понад 900 

кримінальний правопоруушень, пов’язаних з розк-

раданням бюджетних коштів в процесі проведення 

будівельних робіт, при цьому в суд з обвинуваль-

ним висновком було направлено лише 92 криміна-

льних провадження. Збитки від злочинної діяльно-

сті у цій сфері становлять сотні мільйонів гривень 

на рік. Такий стан справ зумовлений проблемами 

багатьма проблемами, у тому числі й в організа-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1729-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-16
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ційно-штатній структурі органів досудового розслі-

дування та оперативних підрозділів Національної 

поліції. Також існують окремі проблеми в розсліду-

ванні таких злочинів, які обумовлені низьким рів-

нем взаємодії між органами досудового розсліду-

вання та оперативними підрозділами Національної 

поліції, відсутністю у працівників органів досудо-

вого розслідування досвіду розслідування таких 

справ тощо.  

Метою статті є визначення основних напрямів 

дослідження правових, організаційно-тактичних і 

методичних основ взаємодії органів досудового ро-

зслідування та оперативних підрозділів Національ-

ної поліції під час протидії розкраданню бюджет-

них коштів в процесі проведення будівельних робіт 

Ефективні підходи реалізації сучасних форм і 

методів оперативно-розшукової діяльності мають 

спиратися на належне теоретичне підґрунтя, що ви-

значає потребу в подальшому розвитку операти-

вно-розшукової теорії. Її основоположне значення 

проявляється в двох аспектах: «.. практика операти-

вних апаратів виступає базою для теорії, стає дже-

релом формування наукових знань, з іншого боку – 

теорія оперативно-розшукової діяльності безпосе-

редньо впливає на практику» [2, с. 123]. 

Проблематика взаємодії органів досудового 

розслідування та оперативних підрозділів Націона-

льної поліції під час протидії розкраданню бюдже-

тних коштів у процесі проведення будівельних ро-

біт майже не знайшла свого відображення в науко-

вих працях вчених. Окремі проблеми розглядалися 

вченими фрагментарно здебільшого в контексті 

протидії злочинам в бюджетній сфері або сфері дер-

жавних закупівель або шахрайств, пов’язаних з ін-

вестуванням будівництва. 

Зокрема, проблеми протидії розкраданням бю-

джетних коштів були предметом дослідження Р.К. 

Антонова (Діяльність спеціальних підрозділів по 

боротьбі з організованою злочинністю щодо проти-

дії злочинам у бюджетній сфері, 2011 р.), В.І. Васи-

линчука (Оперативно-розшукова профілактика зло-

чинів у бюджетній сфері, 2012 р.), О.Ю. Заблоцької 

(Протидія злочинам у бюджетній сфері підрозді-

лами ДСБЕЗ МВС України, 2009 р.), О.О. Коло-

мійця (Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС Укра-

їни розкраданню коштів, що вчинюється на 

об’єктах бюджетної сфери, 2013 р.), О.В. Тарно-

польського (Протидія злочинам оперативними під-

розділами ОВС України у сфері спеціального фо-

нду бюджету, 2014 р.), ІР.В. Макухи (Контррозві-

дувальне забезпечення бюджетної системи 

України, 2010 р.), І.М. Ніщети (Правові та організа-

ційно-тактичні основи діяльності оперативних під-

розділів ДСБЕЗ з протидії злочинам, пов’язаним з 

порушенням бюджетного законодавства, 2008 р.), 

А.О. Шелєхова (Основи організації і тактики розк-

риття злочинів у соціально-бюджетній сфері, 2007 

р.) та ін.  

Проблеми протидії злочинам у сфері держав-

них закупівель розглядали М.О. Брильов (Операти-

вно-розшукова протидія злочинам, пов’язаним з ро-

зкраданням бюджетних коштів під час будівництва, 

ремонту та експлуатації автомобільних доріг, 2017 

р.), В.В. Дараган (Теоретико-прикладні засади опе-

ративно-розшукової протидії злочинам у сфері дер-

жавних закупівель кримінальною поліцією, 2018 

р.), В.В. Коряк (Протидія хабарництву у сфері дер-

жавних закупівель оперативними підрозділами 

МВС України, 2012 р.), В.А. Кучеренко (Операти-

вно-розшукова характеристика злочинів, пов’яза-

них з розкраданням бюджетних коштів під час про-

ведення спеціалізованих будівельних робіт за дер-

жавним замовленням), А.М. Меденцев 

(Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері 

державних закупівель, 2015 р.), С.В. Нагачевський 

(Оперативно-розшукове виявлення та документу-

вання злочинів, вчинених службовими особами у 

сфері державних закупівель, 2013 р.), В.Р. Сливе-

нко (Оперативно-розшукова протидія злочинам у 

сфері державних закупівель, 2012 р.), Ю.В. Федор-

чук (Оперативно-розшукова протидія злочинам, 

пов’язаним з розкраданням бюджетних коштів під 

час під час проведення закупівель медичного обла-

днання та ліків, 2018 р.) та Т.О. Часова (Взаємодія 

слідчих та оперативних підрозділів ОВС під час 

протидії злочинам у сфері державних закупівель, 

2015 р.). Проблеми розслідування злочинів у сфері 

будівництва досліджував А.П. Запотоцький (Теоре-

тичні основи та практика розслідування злочинів у 

сфері будівництва, 2018 р.). 

Проте, незважаючи на широкий спектр змісто-

вних наукових праць із зазначеної проблематики, 

слід констатувати, що за межами цих та інших дос-

ліджень залишилися питання організації взаємодії 

органів досудового розслідування та оперативних 

підрозділів Національної поліції під час протидії 

розкраданню бюджетних коштів в процесі прове-

дення будівельних робіт. 

Враховуючи вищенаведені положення, виб-

рана тематика вбачається актуальною, а розробки 

теоретичних основ організації взаємодії органів до-

судового розслідування та оперативних підрозділів 

Національної поліції під час протидії розкраданню 

бюджетних коштів в процесі проведення будівель-

них робіт – нагальною потребою.  

Таким чином, актуальність вирішення науко-

вого завдання щодо зазначеного дослідження оче-

видна. 

У рамках статті пропонуємо визначити мету, 

задачі, об’єкт та предмет такого дослідження, а та-

кож запропонувати його основні напрямки та стру-

ктуру. 

Метою дослідження пропонується визначити 

розробку науково обґрунтованих пропозицій і ре-

комендації з удосконалення правових, організа-

ційно-тактичних і методичних основ взаємодії ор-

ганів досудового розслідування та оперативних під-

розділів Національної поліції під час протидії 

розкраданню бюджетних коштів в процесі прове-

дення будівельних робіт.  

Для досягнення поставленої мети и, на нашу 

думку необхідно буде вирішити такі основні задачі:  

- на підставі узагальнення існуючих науко-

вих праць з даної проблематики визначити теорети-

чні проблеми та надати рекомендації щодо їх вирі-

шення; 
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- встановити рівень інституційної спромож-

ності протидії розкраданню бюджетних коштів в 

процесі проведення будівельних робіт можливос-

тями органів досудового розслідування та операти-

вних підрозділів Національної поліції; 

- виробити науково обґрунтовані пропозиції 

з удосконалення системи правового забезпечення 

взаємодії органів досудового розслідування та опе-

ративних підрозділів Національної поліції під час 

протидії розкраданню бюджетних коштів в процесі 

проведення будівельних робіт; 

- виокремити особливості взаємодії органів 

досудового розслідування та оперативних підрозді-

лів Національної поліції під час виявлення розкра-

дань бюджетних коштів в процесі проведення буді-

вельних робіт; 

- розробити науково-обґрунтовані рекомен-

дації щодо удосконалення взаємодії органів досу-

дового розслідування та оперативних підрозділів 

Національної поліції під час документування кри-

мінальних правопорушень, пов’язаних з розкрадан-

ням бюджетних коштів в процесі проведення буді-

вельних робіт; 

- розглянути організаційно-тактичні засади 

взаємодії органів досудового розслідування та опе-

ративних підрозділів Національної поліції під час 

реалізації матеріалів оперативної розробки фігура-

нтів, причетних до розкрадання бюджетних коштів 

в процесі проведення будівельних робіт; 

- розробити науково-обґрунтовані рекомен-

дації щодо удосконалення взаємодії органів досу-

дового розслідування та оперативних підрозділів 

кіберполіції під час проведення слідчих (розшуко-

вих) дій при розслідуванні кримінальних правопо-

рушень, пов’язаних з розкраданням бюджетних ко-

штів в процесі проведення будівельних робіт; 

- розкрити організаційні засади взаємодії ор-

ганів досудового розслідування та оперативних під-

розділів Національної поліції під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій при розсліду-

ванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

розкраданням бюджетних коштів в процесі прове-

дення будівельних робіт. 

Об’єктом дослідження повинні виступати сус-

пільні відносини, які виникають під час взаємодії 

органів досудового розслідування та оперативних 

підрозділів Національної поліції під час протидії 

розкраданню бюджетних коштів в процесі прове-

дення будівельних робіт. 

Предметом дослідження - взаємодія органів 

досудового розслідування та оперативних підрозді-

лів Національної поліції під час протидії розкра-

данню бюджетних коштів в процесі проведення бу-

дівельних робіт. 

Для досягнення об’єктивності результатів дос-

лідження, на нашу думку, необхідно застосовувати 

як загальнонаукові, так і спеціально-наукові методи 

пізнання: історичний, порівняльно-правовий, со-

ціологічний, статистичний та метод моделювання 

і контент аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів поля-

гатиме у тому, що дисертація є першим комплекс-

ним дослідженням основних правових, організа-

ційно-тактичних і методичних основ взаємодії ор-

ганів досудового розслідування та оперативних під-

розділів Національної поліції під час протидії розк-

раданню бюджетних коштів в процесі проведення 

будівельних робіт. За результатами узагальнення 

наукових поглядів та оцінок практики будуть сфо-

рмульовані теоретичні положення та визначено 

пропозиції з підвищення ефективності взаємодії ор-

ганів досудового розслідування та оперативних під-

розділів Національної поліції під час протидії розк-

раданню бюджетних коштів в процесі проведення 

будівельних робіт.  

Вказане дослідження відповідає проблематиці 

практики, його положення можуть бути застосовані 

для вдосконалення теоретичних, правових, органі-

заційно-тактичних та інших засад взаємодії органів 

досудового розслідування та оперативних підрозді-

лів Національної поліції під час протидії розкра-

данню бюджетних коштів в процесі проведення бу-

дівельних робіт. Сформульовані в дисертаційному 

дослідженні положення, висновки, пропозиції і ре-

комендації можуть слугувати підґрунтям для підви-

щення ефективності взаємодії органів досудового 

розслідування та оперативних підрозділів Націона-

льної поліції під час протидії розкраданню бюдже-

тних коштів в процесі проведення будівельних ро-

біт. 

Визначені нами вище мета та задачі 

дослідження дають змогу визначити його основні 

напрями дослідження: 

1. Теоретико-правові засади протидії 

розкраданню бюджетних коштів в процесі 

проведення будівельних робіт можливостями 

органів досудового розслідування та оперативних 

підрозділів національної поліції; 

2. Взаємодія органів досудового 

розслідування та оперативних підрозділів 

національної поліції під час виявлення та 

документування розкрадань бюджетних коштів в 

процесі проведення будівельних робіт; 

3. Ввзаємодія органів досудового 

розслідування та оперативних підрозділів 

національної поліції під час досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів в 

процесі проведення будівельних робіт. 

Враховуючи поставлені перед дослідженням 

задачі та його основні напрями нами пропонується 

наступна структура дослідження: 

Розділ 1. Теоретико-правові засади протидії 

розкраданню бюджетних коштів в процесі прове-

дення будівельних робіт можливостями органів до-

судового розслідування та оперативних підрозділів 

національної поліції. 

1. Стан наукової розробленості проблем взає-

модії органів досудового розслідування та операти-

вних підрозділів під час протидії розкраданню бю-

джетних коштів в процесі проведення будівельних 

робіт.  

2. Інституційна спроможність протидії розк-

раданню бюджетних коштів в процесі проведення 
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будівельних робіт можливостями органів досудо-

вого розслідування та оперативних підрозділів На-

ціональної поліції. 

3. Правове забезпечення взаємодії органів до-

судового розслідування та оперативних підрозділів 

Національної поліції під час протидії розкраданню 

бюджетних коштів в процесі проведення будівель-

них робіт. 

Розділ 2. Взаємодія органів досудового розслі-

дування та оперативних підрозділів національної 

поліції під час виявлення та документування розк-

радань бюджетних коштів в процесі проведення бу-

дівельних робіт 

2.1. Взаємодія органів досудового розсліду-

вання та оперативних підрозділів Національної по-

ліції під час виявлення розкрадань бюджетних ко-

штів в процесі проведення будівельних робіт. 

2.2. Взаємодія органів досудового розсліду-

вання та оперативних підрозділів Національної по-

ліції під час документування кримінальних право-

порушень, пов’язаних з розкраданням бюджетних 

коштів в процесі проведення будівельних робіт. 

2.3. Взаємодія органів досудового розсліду-

вання та оперативних підрозділів Національної по-

ліції під час реалізації матеріалів оперативної роз-

робки фігурантів, причетних до розкрадання бю-

джетних коштів в процесі проведення будівельних 

робіт. 

Розділ 3. Взаємодія органів досудового розслі-

дування та оперативних підрозділів національної 

поліції під час досудового розслідування криміна-

льних правопорушень, пов’язаних з розкраданням 

бюджетних коштів в процесі проведення будівель-

них робіт. 

3.1. Взаємодія органів досудового розсліду-

вання та оперативних підрозділів Національної по-

ліції під час проведення слідчих (розшукових) дій 

при розслідуванні кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів в 

процесі проведення будівельних робіт. 

3.2. Взаємодія органів досудового розсліду-

вання та оперативних підрозділів Національної по-

ліції під час проведення негласних слідчих (розшу-

кових) дій при розслідуванні кримінальних право-

порушень, пов’язаних з розкраданням бюджетних 

коштів в процесі проведення будівельних робіт.  

Висновки. Визначені нами напрями вказаного 

наукового дослідження дозволять вирішити існу-

ючі теоретичні та прикладні проблемні питання 

взаємодії органів досудового розслідування та опе-

ративних підрозділів Національної поліції під час 

протидії розкраданню бюджетних коштів в процесі 

проведення будівельних робіт. 
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Аннотация 

Право на жилище военнослужащего является одной из основной социальной гарантии, которая реа-

лизуется только при наличии специального правого статуса, именно поэтому важно рассмотреть, что пред-

ставляет из себя данное понятие, и какую роль особое правовое положение играет при механизме обеспе-

чения жилым помещением. 

Abstract 

The right to housing of a serviceman is one of the main social guarantees, which is implemented only if there 

is a special legal status, which is why it is important to consider what this concept is, and what role a special legal 

provision plays in the mechanism of providing housing. 
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Процессы, посвященные совершенствованию 

и нормализации общественной жизни и жизнедея-

тельности Российской Федерации не обходят сто-

роной и такую особо важную сферу, связанную с 

обороноспособностью и безопасностью государ-

ства. Прежде всего, это касается такой особой кате-

гории лиц, как военнослужащие, требующие в со-

временном мире оптимизации структуры Воору-

женных сил Российской Федерации, а также 

улучшение уровня предоставляемых социальных 

гарантий, в соответствии с военным законодатель-

ством. 

И в таких правоотношениях играет роль значе-

ние правого статуса рассматриваемой категории 

лиц, в виду того, что при разрешении проблем пра-

вового регулирования отношений, связанных с реа-

лизацией конституционного права на жилище, их 

правовое положение имеет особое значение. 

Действующее законодательство, статья закона 

к числу военнослужащих РФ относят: 

1) курсанты специализированных образова-

тельных учреждений; 

2) студенты, обучающиеся по программам во-

енной подготовки или на базе учебных военных 

центров; 

3) лица, заключившие контракт на прохожде-

ние военной службы; 

4) лица, призванные на военную службу; 

5) сержанты; 

6) старшины; 

7) прапорщики; 

8) офицеры. 

Их правовой статус при осуществлении своих 

прав играет особую роль и в определённых ситуа-

циях вносит различия в сравнении с иными катего-

риями лиц. 

В теоретическом аспекте гражданского права 

предложены научными деятелями различные кон-

цепции понимания, что представляет из себя право-

вое положение. Самой распространённой и приме-

нимой на практике классификацией правового ста-

туса является его подразделение на общий, 

специальный и индивидуальный. 

Личность военнослужащего, обладая общим 

правовым статусом, имеет универсальные права, 

обязанности, принадлежащие любого из граждан 

РФ. 

Специальный правовой статус военнослужа-

щего выражается в наделении его правами и обя-

занностями, обладающие определённой специфи-

кой служебного положения, которые, в свою оче-

редь, дополняют общий правовой статус. 

Такая дефиниция как «специальное правовое 

положение» является сравнительно новой в теории 

гражданского права и, в свою очередь, представ-

ляет собой особое «состояние», носящее юридиче-

ский характер, согласно которому по конкретной 

категории граждан возможно определить специфи-

ческий правовой статус, подкрепляемый конкрет-

ными нормами права из нескольких отраслей права. 

Безусловно, имея общие права и обязанности, деле-

гированные государством, к ним присоединяются 

специальные права и обязанности, социальные га-

рантии, принадлежащие только лишь определён-

ной категории граждан (в данном случае, военно-

служащим). Следовательно, можно сказать о том, 

что специальное правовое положение в какой-то 

степени конкретизирует и дополняет общий право-

вой статус военнослужащих [5].  

Основами нормативного правового регулиро-

вания правового положения военнослужащих явля-

ются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

"О статусе военнослужащих" [1]; 

3) Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 

[2]; 

4) и иными федеральными законами, указами 

Президента, постановлениями Правительства РФ; 

5) Воинскими уставами. 

Понятие правового статуса военнослужащего 

можно сформулировать следующим образом - 

структурное взаимодействие прав, гарантирован-

ных государством в рамках соответствующего за-

конодательства, ответственности и обязанностей 

военнослужащего, связанных со спецификой их 

служебной деятельностью [1]. 

При этом основными составляющими специ-

ального правового статуса военнослужащего среди 

прочих являются: 

1) наличие общего правового положения, 

предполагающего правоспособность, дееспособ-

ность и деликтоспособность личности военнослу-

жащего; 

2) в соответствии с действующим военным за-

конодательством, выполнение служебных обязан-

ностей и возможность реализации предусмотрен-

ных прав, социальных гарантий (при этом, стоит от-

метить, тот факт, что общие права и обязанности, с 

учётом специфики военной службы, могут быть 

ограничены специальным правовым статусом) 

Как известно, моментом возникновения об-

щего правового статуса является рождение лица. 

Моментом возникновения специального правого 

статуса является факт поступления на военную 

службу (например, дата заключения контракта). 

Данные две составляющие правового положения 

военнослужащего являются взаимосвязанными, 

что выражается прежде всего в том, что специаль-

ная правоспособность является производной и не 

может существовать без общего правового статуса. 

Согласно теории гражданского права содержа-

ние общего правового положения представляет со-

бой совокупность имущественных и личных не-

имущественных прав и обязанностей гражданина-

военнослужащего (наиболее важные и основные 

права закреплены в статье 18 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Однако в силу служебного 

положения и специфики рабочей деятельности, 
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путь указанные права и являются частью общего 

правового статуса гражданина, но это не значит, 

что абсолютно каждое из этих прав может быть ре-

ализовано лицом, посвятившим себя Вооруженным 

силам Российской Федерации, следовательно, 

часть из них имеют характер разрешительный, 

часть под прямым запретом. Такое амбивалентное 

состояние личности в части касающейся реализа-

ции прав и обязанностей, связанных с правовым по-

ложением, связано с тем, что на военнослужащем 

лежат основные обязанности по обеспечению обо-

роноспособности государства, выполнения беспре-

кословных поставленных перед ним задач выше-

стоящим руководством в любой момент, отсюда и 

возникают противоречия реализации общего и спе-

циального правовых статусов. Именно поэтому 

важно разграничивать специальные права военно-

служащего и служебные. 

Одним из главных прав, носящего социально-

экономический характер, является право гражда-

нина на жилище, выражающееся прежде всего, 

1) в стабильности пользования и распоряже-

нием полученным жилым помещением; 

2) в допустимости улучшения существующих 

жилищных условий; 

3) в возможности передачи, полученного жи-

лого помещения иным лицам (например, по дого-

вору коммерческого найма и др.)[4]. 

Именно вышеуказанные возможности и могут 

быть реализованными военнослужащими, которые 

обладают специальным правовым статусом.  

Таким образом, социальная гарантия в виде 

предоставления жилого помещения военнослужа-

щему с целью реализации его права на жилище, 

устанавливается в соответствии с действующим во-

енным законодательством, что, в свою очередь, от-

носит данную категорию лиц, к той, которая имеет 

право на бесплатное получение жилой площади, 

либо в зависимости от выбранной им формы обес-

печения и получения такой гарантии от государ-

ства, приобретение жилого помещения по доступ-

ной цене. Один из этих факторов и способен выде-

лить военнослужащих как отдельный субъект 

права в жилищных правоотношениях, обладающих 

своей спецификой и особенностями. 
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1. Introduction 

The development of FSES for primary general ed-

ucation entailed a radical change in the educational par-

adigm. Providing the developmental potential of new 

educational standards is becoming a priority. 

One of the most important tasks of the modern ed-

ucation system is the formation of universal educa-

tional actions that provide schoolchildren with the abil-

ity to learn, the ability to self-development and im-

provement. 

The concept of development of universal educa-

tional actions (UEA) was developed by a group of sci-

entists on the basis of the system-activity approach [2]. 

The peculiarity of the modern world is that it is chang-

ing rapidly. The amount of information is increasing 

every year. Consequently, the knowledge that the stu-

dent received at school becomes obsolete after a certain 

time and needs to be adjusted. Without the formation of 

universal educational actions in junior schoolchildren, 

successful education in primary school is impossible. 

Considering in more detail "action planning" (as a 

specific type of regulatory UEA), it should be noted 

that it includes determining the sequence of intermedi-

ate goals, taking into account the final result and draw-

ing up a plan and sequence of actions. 

The formation of the ability to plan in a younger 

student is associated with the beginning of schooling. 

In accordance with the Federal State Educational 

Standard of primary general education [12], the ability 

to plan their actions in younger schoolchildren is a nec-

essary skill to achieve high results in educational activ-

ities, to predict difficulties in a timely manner and ways 

to overcome them. 

In elementary school, on the basis of modern ped-

agogical approaches, the ability of schoolchildren to 

plan their work is considered as performing an action 

associated with determining a sequence of intermediate 

goals, highlighting actions to achieve each of them and 

building their sequence to achieve the final result [1]. 

Within the framework of this approach, a number of 

works were carried out devoted to the study of the pos-

sibilities of forming planning in schoolchildren in the 

process of teaching in Russian lessons [3], [4] and in 

mathematics classes [5], [9]. 

Domestic psychologists study planning as a com-

ponent of theoretical thinking associated with analysis 

and reflection in solving problems [10], [11]. 

Foreign researchers study planning in different as-

pects: they consider the content of children's reasoning 

about the possible results of changes in the proposed 

situations [14], analyze the peculiarities of planning by 

children when solving problems [13], determine the 

connection of planning with other cognitive processes 

– thinking, memory, imagination [15]. 

Analysis of the content of the noted works shows 

that the formation of planning in younger schoolchil-

dren has not been sufficiently studied. This especially 

concerns the study of the possibilities of forming plan-

ning in primary schoolchildren on non-educational ma-

terial. 

The purpose of our study was to establish the con-

ditions for the formation of the ability to plan in pri-

mary school students, in particular, in first-graders, 

based on non- educational material.  

A total of 96 first grade students took part in the 

study: 49 students made up the experimental group, 47 

- the control group. The children of the experimental 

group were given 32 lessons during the academic year 

under the program "Intellectics" [6, 7]. The material of 

the program for the first grade is designed for 32 les-

sons (once a week: 30–35 minutes in the first half of the 

year, 40–45 minutes in the second half of the year).  

Our assumption was that the development of the 

“Intellectics” program by children along with the as-

similation of the content of the programs of the first 

grade subjects (experimental group) will contribute to 

the formation of their planning ability to a much greater 

extent than just the assimilation of the content of the 

curriculum (control group). This assumption is based 

on a significant variety of problematic material on 

which the content of the “Intellectics” program is built 

[6]. 

2. Materials and methods  

2.1. General characteristics of the tasks of the pro-

gram "Intellectics" 

The problematic material that makes up the con-

tent of the “Intelletics” program includes four kinds of 

non-standard, non-educational search problems.  
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Plot-logic tasks belong to the first kind - in these 

tasks it is required to draw a conclusion from the pro-

posed judgments. For example, such a problem: “Alla 

and Misha solved arithmetic examples: someone - for 

addition, someone - for subtraction. Alla solved addi-

tion examples. What examples did Misha solve? " An-

swer: Misha solved examples for subtraction.  

The second kind includes spatial combinatorial 

problems – in these problems it is required to find the 

desired arrangement of objects by combining their ar-

rangement proposed in the problem statement.  

For example, such a task: "From the combination 

of letters W K M you need to get the combination K M 

W in two steps." In problems of this type, one action is 

the interchange of places of any two letters. " Solution: 

in the first action, the letters K and W are swapped, in 

the second action – W and M.  

Comparative tasks belong to the third kind – in 

these tasks it is required to compare schematic repre-

sentations of known objects.  

For example, such a problem: "Among the three 

buttons - A, B and C, - you need to find one that has 

one common feature with each of the other two but-

tons", – Fig. 1:  

 
Fig. 1. Comparative problem. 

 

Answer: "Button B has the same size as button B 

and the same number of holes as button A."  

Route tasks belong to the fourth kind – in these 

tasks it is required to find a path from one known point 

to another. For example, such a task, – Fig. 2:  

 
Fig. 2. Route problem. 

 

“In this problem you need to find a three-step path 

from a circle to a triangle. In this case, steps on the di-

agonal should alternate with steps on the horizontal." 

Solution: the first step is from cell A1 to cell B2, 

the second lag is from cell B2 to cell B2, the third step 

is from cell B2 to cell G3.  

It is important to note here that each of these types 

includes several rather different types of tasks, and 

tasks of each type are offered in different versions.  

It should be emphasized that, as individual exper-

iments have shown, the achievement of the required re-

sult in the tasks of these four genera presupposes the 

child's planning of his actions in the search for a solu-

tion.  

2.2. Features of plot logic tasks  

Let's consider a variety of types of problematic 

material using the example of plot-logical tasks. The 

program "Intellectics" for the first class contains six 

types of plot-logical tasks: "What fits", "Who has 

what", "Earlier, later", "Closer, more to the left", "More 

than", "Similarity, difference". It should be noted that 

all the plot-logical tasks of these types were solved by 

children only in the second half of the school year (Feb-

ruary - May), when reading skills were mastered.  

At the same time, it is important that tasks of each 

type are offered in different design versions.  

2.2.1. Versions of the problems "Who has what"  

Reasoning in the problems "Who has what" is 

based on the correlation of the general judgment, usu-

ally expressed in the initial sentence of the problem, 

with one of the particular judgments. This is necessary 

to derive the content of another private judgment.  

Tasks of this type are implemented in four ver-

sions of condition representation, one of which is the 

main one, and the other three are derivatives.  

The main version is associated with the search for 

the connection of one actor of the task with one of the 

objects in the presence of information about the con-

nection of another actor with another object. Consider 

the following problem: “Vova and Vitya were learning 

foreign words. Someone learned English words, some-

one German. Vova studied English words. Who taught 

German words? " (Conclusion: Vitya).  

The second version is related to the use of negative 

judgment. In this case, it is necessary to discover the 

connection of one actor with one object contained in the 

condition of the problem, taking into account the infor-

mation about the absence of the connection of another 

actor with another object. Consider the following prob-

lem: “Lena and Katya knitted items of clothing. Some 

of them knitted a hat, some a scarf. Lena did not knit a 

scarf. Who knitted the hat? " (Conclusion: Lena).  
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The third version is connected with the fact that 

the sought-for in the problem is a question, and it is 

necessary, relying on the information given in the con-

dition, to choose a question that can be asked. Consider 

the following problem: “Seva and Kolya participated in 

sports games. Some of them were volleyball players, 

some were hockey players. Seva played volleyball. – 

What question should you choose to get an answer 

based on the information given in the problem: 1) How 

old is Seva? 2) How many years did Kolya train? 3) 

Who played hockey? " (Conclusion: you need to choose 

question 3).  

The fourth version is connected with the fact that 

the required part of the problem is part of the condition 

and you need to choose what information is missing, 

what to get the answer to the question of the problem. 

Consider the following problem: “Vera and Marina 

were swimming. Someone swam breaststroke, some-

one - crawl. What style did Marina swim in? " – What 

you need to know to get an answer to this question: 1) 

Vera has been swimming for 4 years; 2) Marina studied 

well at school; 3) Vera was swimming in crawl. " (Con-

clusion: you need to know that Vera was swimming in 

crawl).  

2.2.2. Versions of the "Earlier, later" tasks  

The reasoning in the problems "Before, later" is 

based on the correlation of judgments about the speed 

of actions presented in the conditions of the actors with 

judgments about the time of the beginning or end of 

their activities or with judgments about the amount of 

product obtained as a result of these actions.  

Tasks of this type are implemented in four ver-

sions of the condition view, one of which is the main 

one, and the other three are derivatives.  

The main version is related to the search for the 

end time (option a) or the beginning (option b) of the 

activities of the actors mentioned in the condition. Let's 

consider the following variants of the problem: (a) 

“Alla and Vera drew animals. They started at the same 

time and acted equally quickly. Alla drew more animals 

than Vera. Which of the girls finished acting later? " 

(Conclusion: Alla); (b) “Vika and Galya were sewing 

on buttons. They acted equally quickly and finished at 

the same time. Vika sewed on more buttons than Galya. 

Which of the girls started acting earlier? " (Conclusion: 

Vika).  

The second version is related to the search for the 

ratio of the number of products of the activities of the 

actors mentioned in the problem (option a) or the ratio 

of the speed of their actions (option b). Consider the 

following problem: (a) “Dasha and Katya were ironing 

handkerchiefs. They started and finished ironing at the 

same time. Katya stroked faster than Dasha. Which of 

them ironed more handkerchiefs? " (Conclusion: 

Katya); (b) “Rita and Zhanna washed berries. They 

started and finished washing at the same time. Rita 

washed more berries than Jeanne. Who acted faster? " 

(Conclusion: Rita).  

The third version is connected with the fact that in 

the problem the required question is and it is necessary, 

based on the information provided in the condition, to 

choose a question that can be asked. Consider the fol-

lowing problem: “Inna and Kolya were picking mush-

rooms. They started at the same time and acted at the 

same speed. Inna collected more mushrooms than 

Kolya. " Which question should be chosen to get an an-

swer based on the information given in the problem: (1) 

What mushrooms did Inna collect? (2) How many 

mushrooms did Kolya collect? (3) Who finished pick-

ing mushrooms later? " (Answer: you need to choose 

question 3).  

The fourth version is connected with the fact that 

the required part of the problem is part of the condition 

and you need to choose what information is missing, 

what to get the answer to the question of the problem. 

Consider the following problem: “Masha and Nadya 

read stories. The girls began to act at the same time and 

read equally quickly. Who finished reading the stories 

later? " What you need to know to get an answer to this 

question: 1) Masha read stories about nature; 2) Nadia 

read great stories; 3) Masha read more stories than Na-

dya. " (Conclusion: you need to know that you have 

read more stories than Nadia).  

2.2.3. Versions of the tasks "What is right"  

The reasoning in the tasks "What is appropriate" is 

based on the generalization and concretization of the 

objects presented in the conditions. When solving these 

problems, information about different types of plants 

and animals, as well as about various types of things 

that are at home (furniture, dishes, clothes, shoes) and 

on the street (cars, houses, trees, etc.) are taken into ac-

count.  

Tasks of this type are implemented in four ver-

sions of condition representation, one of which is the 

main one, and the other three are derivatives.  

The main version is related to the search for an ob-

ject of the same kind as other objects contained in the 

problem statement. Consider this problem: “There is a 

pen and pencil on one table, and an eraser and a phone 

on the other. What on the second table matches what is 

on the first table? " (Conclusion: eraser).  

The second version is related to the use of negative 

judgment. In this case, you need to find an object that 

does not belong to the same genus as the other objects 

presented in the condition. Consider the following 

problem: “In one drawer of the table there are a hammer 

and pliers, in the other - a screwdriver and a felt-tip pen. 

What's in the second drawer doesn't match what is in 

the first drawer? " (Conclusion: felt-tip pen).  

The third version is connected with the fact that in 

the problem the desired question is the question and it 

is necessary, relying on the information given in the 

condition, to choose a question that can be asked. Con-

sider this problem: "In one room there were chairs and 

a sofa, in another room there were a table and a refrig-

erator." Which question you need to choose in order to 

get an answer based on the information given in the 

task: 1) What color was the sofa? 2) How many chairs 

were there in the first room? 3) What in the second 

room matches what is in the first room? " (Conclusion: 

you need to choose question 3). 

The fourth version is connected with the fact that 

the required part of the problem is part of the condition 

and you need to choose what information is lacking in 

order to get the answer to the question of the problem. 
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Consider this problem: “In one folder there were two 

books, in the other a book about birds and a book about 

airplanes. What in the second folder matches what is in 

the first folder? "–  

“What you need to know to answer the question of 

the problem: 1) The books in the first folder were with 

color drawings; 2) The book about birds was large; 3) 

In the first bag there was a book about fish and a book 

about insects. (Conclusion: you need to know that the 

first bag had a book about fish and a book about in-

sects).  

2.2.3. Versions of problems "Closer, more to the 

left"  

Reasoning in the problems "Closer, more to the 

left" is based on the correlation of judgments, which re-

flect the relations of objects in space.  

Tasks of this type are implemented in five versions 

of the presentation of conditions, of which the first 

three are basic (in terms of the type of spatial relations), 

and the other two (associated with a change in the struc-

ture of the problem) are derivatives.  

In the first version (the simplest one), the relation-

ship "above - below" is considered. Consider the fol-

lowing problem: “Two words were written with black 

and yellow markers:  

 PIKE 

 CATFISH 

The black word is higher than the yellow one. 

What felt-tip pen did you write the word CATFISH ? " 

(Output: yellow).  

The second version (slightly more complex than 

the first version) considers the left-to-right relationship. 

Consider the following problem:  

“They wrote two words in blue and red crayons:  

 GOAT DOG  

The blue word is to the left of the red. What word 

did you write in red crayon? " (Conclusion: the word 

DOG).  

The third version (the most difficult of the three) 

deals with the closer-farther relationship. Consider the 

following problem:  

“They wrote three words with blue, yellow and 

pink paints:  

 PLUM BEAK LETTER  

The blue word is farther from the LETTER than 

the yellow word. What word did you write in blue 

paint? " (Conclusion: the word PLUM).  

The fourth version is connected with the fact that 

in the problem the desired question is the question and 

it is necessary, relying on the information given in the 

condition, to choose a question that can be asked.  

Consider the following problem:  

“We wrote two words with paint and a felt-tip pen:  

 ERASER PEN  

The word written with a felt-tip pen, to the left of 

the word written with paint "  

Which question you need to choose in order to get 

an answer based on the information given in the task: 

1) What color was the felt-tip pen? 2) What color was 

the paint? 3) What word is written with a felt-tip pen? 

" (Conclusion: you need to choose question 3). The fifth 

version is connected with the fact that the required part 

of the problem is part of the condition and you need to 

choose what information is lacking in order to get the 

answer to the question of the problem. Consider the fol-

lowing problem:  

“We wrote two words in blue and black pencils:  

 CHAIR HAT  

What pencil is written the word HAT ? "  

What you need to know to get an answer to this 

question: 1) The hat was fur; 2) The chair was plastic; 

3) The blue word is to the left of the black one. (Con-

clusion: you need to know that the word "blue word is 

to the left of black").  

2.2.4. Versions of "More than" problems  

The reasoning in the tasks "More than" is based on 

the correlation of judgments about the degree of mani-

festation of the qualities of the characters presented in 

the content of the tasks.  

Tasks of this type are implemented in five versions 

of the presentation of conditions, three of which are 

basic, and two (associated with a change in the structure 

of the problem) are derivatives.  

The first version (the simplest) is associated with 

the use of affirmative judgments, both in the condition 

and in the question of the problem. Consider the fol-

lowing problem: “Masha and Katya were racing. Ma-

sha ran slower than Katya. Which of the girls ran faster? 

" (Conclusion: Katya).  

The second version (a little more complicated than 

the first) is related to the fact that a negative judgment 

is applied in the condition, and an affirmative judgment 

is applied in the problem question. Consider the follow-

ing problem: “Vika and Nina drew dresses. Vika did 

not draw as well as Nina. Which of the girls drew 

dresses better? " (Conclusion: Nina).  

The third version (the most difficult of the three) 

is related to the fact that an affirmative judgment is ap-

plied in the condition, and a negative judgment is ap-

plied in the problem question. Consider the following 

problem: “Lena and Nadia were wiping glassware. Na-

dia wiped better than Lena. Which of the girls did not 

wipe glassware as well as Nadia? " (Conclusion: Lena).  

The fourth version is connected with the fact that 

in the problem the desired question is the question and 

it is necessary, relying on the information given in the 

condition, to choose a question that can be asked. Con-

sider the following problem: “Vitya and Gena were 

jumping up and down. Gena jumped higher than Viti. " 

Which question should be chosen to get an answer 

based on the information given in the problem: (1) How 

many times did Gena jump? (2) How high did Vitya 

jump? (3) Who jumped below Gena? " (Conclusion: 

you need to choose question 3). 

The fifth version is connected with the fact that the 

required part of the problem is part of the condition and 

you need to choose what information is missing, what 

to get the answer to the question of the problem. Con-

sider the following problem: “Sveta and Ira were mak-

ing cakes in the sandbox. Which of the girls made more 

cakes? "  

What you need to know to get an answer to this 

question: 1) The girls were five years old. 2) Ira had a 

red scoop. 3) Sveta made less cakes than Ira. (Conclu-

sion: you need to know that Sveta made less cakes than 

Ira).  
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2.2.5. Versions of the problems "Similarity, differ-

ence"  

The reasoning in the tasks "Similarity, difference" 

is based on the correlation of judgments about the sim-

ilarities and differences in the qualities of the characters 

presented in the content of the tasks.  

Tasks of this type are implemented in five versions 

of the presentation of conditions, three of which are 

basic, and two (associated with a change in the structure 

of the problem) are other derivatives.  

The first version (the simplest) is associated with 

the use of affirmative judgments, both in the condition 

and in the question of the problem. Consider the fol-

lowing problem: “Kolya, Lara and Lena sent messages: 

two people to Kostroma, one to Minsk. Lena exchanged 

messages with her cousin from Minsk. Where did 

Kolya send messages? " (Conclusion: to Kostroma).  

The second version (a little more complicated than 

the first) is related to the fact that a negative judgment 

is applied in the condition, and an affirmative judgment 

is applied in the problem question. Consider the follow-

ing problem: “Masha, Sonya and Katya cut out circles 

from paper: two girls cut out small circles, one cut out 

large circles. Sonya did not carve small circles. What 

circles, small or large, did Katya cut out? " (Conclu-

sion: Katya cut out small circles).  

The third version (the most difficult of the three) 

is related to the fact that an affirmative judgment is ap-

plied in the condition, and a negative judgment is ap-

plied in the problem question. Consider the following 

problem: “Vika, Nastya and Nadya pasted drawings to 

a poster: two girls pasted drawings of fish, one girl 

pasted drawings of birds. Vika pasted drawings of 

birds. Which of the girls has not pasted the pictures of 

fish? " (Conclusion: Vika).  

The fourth version is connected with the fact that 

in the problem the desired question is the question and 

it is necessary, relying on the information given in the 

condition, to choose a question that can be asked. Con-

sider the following problem: “Ira, Dasha and Tanya 

read books in the summer. Two girls read six books 

over the summer, and one girl read eight books over the 

summer. Ira and Dasha read the same number of books.  

"What question should you choose to get an an-

swer based on the information given in the problem: 1) 

How many pages were in the books that the girls read? 

2) In which summer month did the girls read the most 

books? 3) Which of the girls has read 8 books? " (Con-

clusion: you need to choose question 3).  

The fifth version is connected with the fact that the 

required part of the problem is part of the condition and 

you need to choose what information is lacking in order 

to get the answer to the question of the problem. Con-

sider the following problem: “Misha, Petya and Kolya 

were guessing riddles. Two boys have solved four rid-

dles, and one has answered five riddles. How many rid-

dles did Misha guess? "  

What you need to know to get an answer to this 

question: 1) The riddles were difficult. 2) Riddles were 

about animals. 3) Kolya guessed more riddles than 

Petya. (Conclusion: you need to know that Kolya 

guessed riddles, more than Petya." 

2.3. Features of developmental activities  

The organization of the solution of problems that 

have various versions of the presentation (affirmative 

and negative judgments, the question as the desired one 

or part of the condition as the desired one), create fa-

vorable conditions for the development of mental 

search actions by children. This provides an oppor-

tunity to better understand the methods of constructing 

inferences related to the search for a conclusion based 

on the comparison of the proposed judgments.  

It is important to note the peculiarities of con-

structing classes under the “Intellectics” program. So, 

any lesson has three parts. In the initial part of the les-

son, the children, together with the teacher, analyze the 

conditions of one of the tasks of the type that is deter-

mined by the program for this lesson. Such analysis is 

needed to form the children's ability to analyze prob-

lematic material, so that they have the opportunity to 

determine the known and unknown in the proposed 

problems themselves and independently organize the 

search for a solution, controlling their actions.  

After the noted analysis, children are invited to 

solve problems of the same type without the help of a 

teacher: 6 – 8 problems (in the first half of the year) and 

8 – 10 problems in the second half of the year. This al-

lows the children to practice the analytical and explor-

atory skills they learned in the early part of the lesson. 

Upon completion of independent work (10 - 15 minutes 

are allotted for it in the first half of the year and 15 - 20 

minutes in the second half of the year), the teacher, to-

gether with the children, checks the solved problems.  

The main attention is paid to erroneous decisions: 

children are explained which omissions when consider-

ing a problem condition lead to an incorrect answer, 

and it is also indicated what data is important to take 

into account in order to correctly solve the problem and 

what is not important. When assessing the right deci-

sions, children are reminded of the stages of solving 

problems, as well as the correct actions for analyzing 

their conditions, finding a solution and verifying it.  

A similar analysis of problem solving is carried 

out in each lesson with each type of problem. This cre-

ates good conditions for children to constantly increase 

the level of formation of productive analytical and 

search actions, in particular, the ability to plan.  

2.4 Planning diagnostics  

Before 32 developmental lessons (in September) 

and after their completion (in May), the pupils of the 

experimental and control groups participated in group 

diagnostics in order to determine the level characteris-

tics of the formation of planning skills and their 

changes.  

The children were offered to solve the problems of 

the author's methodology "Messenger", which included 

eight main problems.  

When developing this technique, we proceeded 

from the concept of two levels of formation of planning 

for solving problems [8].  

At the first level, the child outlines and performs 

each action within a certain sequence separately, plans 

his decision only for individual actions that he does not 

combine in one sequence (in this case, the decision is 

carried out by trial and error, alternating moments of 
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planning with the implementation of individual links of 

the solution) ... This is formal, partial planning.  

At the second level, the entire sequence of actions 

is outlined by the child in full, before the implementa-

tion of the first action. Here the solution is planned as a 

whole, by comparing the various possibilities for im-

plementing the entire sequence of necessary actions, 

while choosing the appropriate options for the method 

of obtaining the desired result. In this case, subsequent 

actions are planned simultaneously with the previous 

ones, and the previous ones are planned taking into ac-

count possible options for the implementation of sub-

sequent ones. This planning will be meaningful and ho-

listic.  

In accordance with these concepts, a general 

scheme of a two-part experimental situation was devel-

oped, designed to determine the characteristics of plan-

ning as partial or integral. In the first part of this situa-

tion, the subject is asked to master some simple action, 

and in the second part it is necessary to solve several 

problems to build increasing sequences of such actions.  

The selection of tasks in the second part of this sit-

uation must meet the following requirements. First, the 

sequence of executive actions should gradually in-

crease from the first task to the last. Secondly, there 

should be at least two tasks with the same number of 

executive actions. Thirdly, tasks should not have a 

common principle of solution. This requirement aims 

to ensure that you have to experiment mentally every 

time, redesigning and testing an ever-increasing se-

quence of actions.  

The group diagnostic session was carried out as 

follows. At the beginning of the lesson, the teacher 

draws the following playing field on the board: 

 
Fig. 3. The playing field. 

 

Children are told: “Circles are tents in the forest, 

the lines between them - paths, circles, squares, trian-

gles, sticks, dots and snakes in circles - these are “ tour-

ists ”. In the upper circles there is a triangle and a stick, 

a triangle and a snake, a square and a point, in the two 

middle circles there is a circle and a point, a circle and 

a stick, in the lower circles there is a square and a stick, 

a circle and a snake, a square and a snake.  

A messenger with various errands walks along the 

paths between the tents. But he can only walk along 

such paths that connect the tents, where there is the 

same "tourist". If the path connects the tents, where 

there is no identical "tourist", then a messenger cannot 

walk along such a path.  

For example, where can the messenger go from the 

tent, where is the triangle and the stick? ... (Answer: to 

the tent with the triangle and the snake and to the tent 

with the square and the stick - this answer shows one 

part of the messenger rule).  

Where can he not go from this tent? ... (Answer: 

into the tent with a circle and a dot). Here the other part 

of the messenger rule is explained to the children.  

If it turns out that many students have not learned 

the messenger rule, then the same two questions can be 

addressed, for example, to a tent with a square and a 

stick. First, the question is asked: "Where can the mes-

senger go from the tent with the square and the stick?" 

The next question is asked: "Where can't the messenger 

go from the tent with a square and a stick?"  

After mastering both parts of the rule for moving 

the messenger, the teacher places on the blackboard the 

condition of the first problem of two paths: 

 
Figure 4. Condition of the first task. 

 

The children are told that they need to find out how 

from the tent, where the triangle and the stick are, the 

messenger can get, following two paths, into the tent, 

where the circle and the snake are. After discussing 

possible solutions and clarifying that the messenger 

cannot go into the tent with a square and a stick, since 

it is a trap (i.e., a tent that can be entered, but, according 

to the rule, cannot be exited), the decision of this tasks 

- a triangle and a snake are placed in a free cell: 
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Figure 5. Solution of the first task. 

 

Children are invited to solve the second problem with two paths:  

 

 
Figure 6. Condition of the second task. 

 

After discussing possible options, her decision is recorded:  

 

 
Figure 7. Solution of the second problem. 

 

Next, the teacher gives the children forms with the 

conditions for eight problems and explains: “You have 

several problems on the sheets. At the very top, there 

are two tasks, where the messenger walked along two 

paths from the initial tent to the final one and entered 

one intermediate tent. Therefore, in these problems 

there is one free circle, where it is necessary to draw the 

answer - tourists from the intermediate tent.  

Below these two tasks (after the line) there are two 

tasks, where the messenger from the initial tent to the 

final one also went along two paths. And in these tasks 

you need to write the answer in one free circle. Further, 

after the line, there are two problems, where the mes-

senger went through three paths. Therefore, the answer 

must be drawn in two free circles. At the very bottom 

of the sheet there are two more problems, where the 

messenger walked four paths.  

Solve problems one through eight in a row. Act 

carefully and independently.  

FORM 
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Fig. 8. Form with tasks for group work. 

 

3. Results  

On the basis of a series of individual experiments 

with the "Messenger" methodology, the following cri-

teria were developed to assess the level of formation of 

the planning mental action.  

If the child coped with only the basic tasks in two 

actions: No. 1, or No. 1 - 2, or No. 1 - 3, or No. 1 - 4 

and did not cope with the rest, more difficult tasks in 

three actions, - No. 5 and 6, and, even more so, with 

tasks in four actions No. 7 and 8, this indicates that 

when solving the tasks of this task, he carried out only 

formal, partial planning, outlining each subsequent ac-

tion after completing the previous one.  

If the child successfully solved not only tasks in 

two actions, but also tasks in three actions (and some-

times even tasks in four actions), then this indicates that 

in solving problems he carried out meaningful, holistic 

planning associated with the preliminary programming 

of the entire sequence of required actions.  

Comparison of the data obtained as a result of the 

diagnostics in September and May are presented in the 

table.  

Table  

The results of solving the problems of the "Messenger" methodology by children in the control and experimental 

groups in September and May (in%) 

Виды 

Планирования 

Контрольная 

группа 

Заданиие 1 

Экспериментальная 

группа 

Задание 2 

Сентябрь Май Сентябрь Май 

Частичное 91,5 80,9 93,9 59,2 

Целостное 8,5 19,1* 6,1 40,8* 

Примечание: * - p < 0.05. 
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The data presented in the table characterize the 

number of children who solved all eight problems dur-

ing the initial diagnostics in September (before devel-

oping classes) and the final diagnostics in May (after 

developing classes). These data allow us to note the fol-

lowing.  

First, the number of those children in the control 

and experimental groups who solved problems using 

holistic planning in September is approximately the 

same, respectively: 8.5% and 6.1%.  

Secondly, the number of those children in the con-

trol and experimental groups who in May solved prob-

lems using holistic planning differs markedly, respec-

tively: 19.1% and 40.8% - the difference in the noted 

indicators is statistically significant (at p <0.05) . In the 

control group, the number of such children increased 

only by 10.6%, that is, almost doubled. In the experi-

mental group, the number of children who solved prob-

lems using holistic planning increased by 34.7%, i.e. 

almost seven times.  

Thus, the data characterizing the level of for-

mation of the ability to plan in first-graders before and 

after developmental activities indicate that the partici-

pation of children in regular developmental activities 

contributes to the formation of a higher, holistic level 

of planning skills in them.  

The obtained result of testing the Intellectic pro-

gram in order to form holistic planning in children al-

lows us to assert that this program, which includes 

search tasks of four genera, plot-–logical, spatial-com-

binatorial, comparative, route, – really contributes to 

the formation of higher planning in first-graders. holis-

tic level. 

4. Conclusion  

So, the results of the study confirmed the initial 

hypothesis that the development of the “Intellectics” 

program by children along with the development of the 

content of the programs of the first grade subjects will 

contribute to the formation of their planning ability to a 

much greater extent than just the development of the 

content of the curriculum.  

This result is related to the characteristics of the 

problems included in the “Intellectics” program. 

Firstly, children are offered problems of non-educa-

tional content and search nature. Secondly, in the class-

room, various kinds of problems are offered: plot-logi-

cal, spatial-combinatorial, comparative, route. Moreo-

ver, each kind of problem includes several types, and 

each type is offered in several versions. Thirdly, stu-

dents solve problems of different structures: with a 

complete condition and a question (find an answer), 

with an incomplete condition and a question (find a part 

of a condition), with a complete condition and without 

a question (find a question).  

The important conditions for the implementation 

of the program are the features of developmental clas-

ses: their total number, frequency and regularity, dura-

tion and structure of each lesson. In total, 32 classes 

were held for nine months (September - May), one les-

son per week. Each lesson included three parts: a pre-

liminary discussion of the proposed type of problems, 

independent problem solving, and a final discussion of 

the results of children's actions.  

The conducted research has shown for the first 

time that the solution of non-educational search prob-

lems by junior first-graders significantly contributes to 

the formation of universal educational actions associ-

ated with the child's independent planning of actions to 

solve problems. This fact allows us to consider the “In-

tellectics” program as an important component of the 

program for the formation of universal educational ac-

tions, which, in accordance with the requirements of the 

FSES, should be part of the main educational program 

of primary education.  

The study also made it possible to gain new 

knowledge about the conditions for the formation of 

UEA in primary school, in particular, among children 

studying in the first grade of primary school. This 

knowledge expands the understanding of developmen-

tal psychology about the possibilities of intellectual de-

velopment of children at primary school age and clari-

fies the provisions of educational psychology about the 

conditions of mental development in primary school.  

At the same time, the results obtained allow us to 

consider the “Intellectics” program as an important fac-

tor in the intellectual enrichment of the educational en-

vironment in primary school.  

The results of this study give grounds to set the 

task of performing a number of studies to develop a 

more effective (than in this study) composition of 

search tasks by including their new genera and species 

in the “Intellectics” program.  

In general, the study showed the effectiveness of 

using the “Intellectics” program for the formation of 

regulatory actions in younger schoolchildren (in partic-

ular, in first-graders) related to the independent plan-

ning of problem solving by children. 
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Сущность метапрофессиональных качеств 

На сегодняшний день представления о необхо-

димых метапрофессиональных качествах для раз-

ных профессиональных направлений находятся на 

стадии формирования. Такой дефицит представле-

ний о ведущих конструктах профессионального об-

разования актуализировал нашу тему исследова-

ния, некоторые результаты которого рассмотрены в 

данной статье.  

Метапрофессиональные качества, по мнению 

Э. Зеер и Э. Сыманюк, – это способности, свойства 

личности, обуславливающие, определяющие про-

дуктивность широкого круга социальной и профес-

сиональной деятельности специалиста [1].  

В нашем исследовании основное внимание об-

ращено на контекстно-компетентностный подход – 

один из новых концептуальных направлений разви-

тия содержания образования в развитых странах 

мира, т.к. он ориентирует образование не только на 

освоение знаний, но и на формирование проектной 

культуры, которая подразумевает использование 

продуктивных технологий, нестандартных форм и 

методов подготовки специалистов, максимально 
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моделирующих реальную профессиональную дея-

тельность и взаимодействие субъектов профессио-

нальной деятельности [2]. Следует отметить, что 

контекстно-компетентностный подход обуславли-

вает новые приоритеты образования и ключевые 

конструкты его обновления, среди которых:  

• ключевые компетентности, ключевые ком-

петенции, метапрофессиональные качества обучае-

мых; 

• формирование межкультурной компетен-

ции, которое должно стать основой толерантного 

образа жизнедеятельности людей, преодоления их 

социальной разобщенности, ментальной несовме-

стимости;  

• воспитание социальной компетенции – раз-

витие способности жить, учиться и работать в 

группе, команде, коллективе, умения предупре-

ждать конфликты и др.; 

• инициирование самоактуализации и само-

определения обучающегося в процессе обучения, 

подготовка его к свободному выбору альтернатив-

ных сценариев жизнедеятельности;  

• формирование познавательных компетен-

ций для обеспечения непрерывного образования в 

течение всей жизни человека [1, с. 140-141].  

Очевидно, что ключевые конструкты обновле-

ния образования – формирование межкультурной 

компетенции, воспитание социальной компетен-

ции, инициирование самоактуализации и самоопре-

деления обучающегося – это цели не только обуче-

ния, но и социально-профессионального воспита-

ния. Так выпускник-бакалавр любого факультета 

должен овладеть общекультурными компетенци-

ями (ОК): способностью и готовностью к актив-

ному общению в производственной и социально-

общественной сферах деятельности; к свободному 

применению русского и иностранного языков как 

средств делового общения; к активной социальной 

мобильности; к изменению социокультурных усло-

вий деятельности и др. И эти же общекультурные 

компетенции являются ключевыми компетенциями 

для студентов специальности «переводчик в сфере 

деловой коммуникации». Поэтому им при освоении 

специальности требуется наличие и взаимодей-

ствие следующих компонентов: 

(1) субъектов образования, осуществляющих 

межкультурную коммуникацию, 

(2) присутствия педагога-фасилитатора, кото-

рый демократичен, мыслит реально, способен к 

творчеству, верит в возможности человека, укреп-

ляет самоуважение студентов, способен к эмпатии 

и подлинным эмоциям (А. Маслоу); 

(3) инновационных методов и форм обучения, 

опосредующих межкультурную коммуникацию,  

(4) гибких способов управления образователь-

ными программами. 

В данной статье мы остановимся более по-

дробно на одном из компонентов образовательного 

пространства, а именно инновационных методах и 

формах, опосредовающих межкультурную комму-

никацию в МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

Международный проект «Глобальное пони-

мание /Global Understanding» как инновацион-

ная форма обучения  

Развитию языковой компетенции в МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского уделяется много времени, 

наработан методический опыт. Но трудность фор-

мирования ключевых компетенций у «переводчика 

в сфере деловой коммуникации» состоит в том, что 

развитию коммуникативной компетенции в дело-

вой коммуникации отводится крайне мало времени 

и нет разработанных методов. Отсюда стоит задача 

отбора эффективных методов и форм обучения сту-

дентов, которые позволили бы формировать в един-

стве интегративное знание и личностное пережива-

ние, т.е. и ключевые компетенции, и средства куль-

турной регуляции, чтобы достигать в 

межкультурной деловой коммуникации с партне-

рами «глобального понимания», т.е. понимания на 

уровне языка и на уровне внеязыковой перцепции в 

познании «другого».  

Эти условия с заметными усилиями формиру-

ются в Институте международного образования 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского с целью участия 

студентов и курсантов в международном проекте 

«Глобальное Понимание (Global Understanding)». 

Данный проект синтезирует инновационные педа-

гогические формы и информационные средства – 

видеоконференции, чаты, технологии саморегули-

руемого обучения. Исходя из задач профессиональ-

ного и культурного самоопределения, формирова-

ния профессиональных ключевых компетенций и 

межкультурной коммуникации в Институте между-

народного образования МГУ им. Г.И. Невельского 

в течение 5 лет под руководством Л.Н. Покровской, 

старшего преподавателя Института международ-

ного образования МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 

проводится обучение студентов и курсантов по спе-

циальности «переводчик в сфере деловой коммуни-

кации» посредством участия в международном 

проекте «Глобальное Понимание (Global Under-

standing)». 

Осуществление проекта сопровождается уча-

стием лаборатории морской психологии Морского 

гуманитарного института (в лице профессора ка-

федры ППР МГИ МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

Пузько В.И.) 

Проект основан и курируется американским 

университетом Восточной Каролины г.Гринвиль 

(East Carolina, Greenville). В нем участвуют более 

60 партнеров-ВУЗов по всему миру, и суть его со-

стоит в еженедельном он-лайн общении студентов 

из разных из университетов.  

В течение семестра студенты участвуют в меж-

культурной коммуникации, со своими сверстни-

ками- представителями трех разных культур: 

1) западной, с американскими студентами уни-

верситета Восточной Каролины, г. Гринвиль (East 

Carolina, Greenville); 
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Фото. Сеанс связи с американскими студентами университета Восточной Каролины, г. Гринвиль 

 

2) латино-американской, с перуанскими студентами университета Сан Игнасио де Лойола, г. Лима 

(Universidad San Ignacio de Loyola, Lima) или же с мексиканскими студентами университета г.Монтеррей 

(La Nueva Universidad Regiomontana); 

-  

Фото. Сеанс связи с мексиканскими студентами университета La Nueva Universidad Regiomontana г. 

Монтеррей 

 

3) восточной, с японскими студентами университета Рюкоку, г. Киото (Ryuкоku University, Kyoto) 

или китайскими студентами университета провинции Шенси (Shaanxi Normal University) или малайскими 

студентами университета г.Тренгану (University Malaysia Terengganu).  
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Фото. Сеанс связи с японскими студентами университета Рюкоку г.Киото 

 

Общение с зарубежными партнерами происхо-

дит в режиме видеоконференций (далее ВК), чата и 

совместной проектной деятельности. Во время се-

ансов связи участники проекта практикуют навыки 

владения устным (видеоконференции) и письмен-

ным (чат) английским языком, а также навыки де-

ловой коммуникации на предложенные темы. Ин-

тенсивность межкультурной коммуникации следу-

ющая: в семестре у студентов 3 страны-партнера и 

15-16 сеансов связи (по два сеанса в неделю), т.е. с 

каждой страной по 5-6 сеансов. Темы общения до-

вольно трудные, а именно: «университетская 

жизнь», «культурные и семейные традиции», 

«смысл жизни и религия», «стереотипы и предрас-

судки», «средства массовой информации» и т.д.  

На последнем сеансе связи с каждой страной 

ребята представляют проекты сотрудничества 

(collaborative projects), которые они готовят вместе 

со своими зарубежными партнерами, общаясь с 

ними дополнительно после сеансов по скайпу, 

электронной почте и в социальных сетях. Темы 10 

проектов предлагаются организаторами, но тради-

ционно студенты выбирают из них 3, например: 

«Моя жизнь к 35 годам», «Как бы я потратил мил-

лион долларов», «Как я представляю успех» и др. 

Согласно правилам программы каждый участник 

представляет презентацию своего партнера. По за-

вершении проекта участники составляют сводные 

таблицы «Сходства и различия во взглядах».  

 
Фото. 

Проект сотрудничества с университетом Восточной Каролины (сводная таблица сходств и различий) 
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Проекты сотрудничества (collaborative pro-

jects) являются по своей сути технологии саморегу-

лируемого обучения. На каждом сеансе студенты 

делают заметки о своих наблюдениях, впечатле-

ниях, межкультурных открытиях. По завершении 

проекта они составляют итоговый отчет об этом. 

Такой вид работы приучает студентов быть внима-

тельными и осознанными в процессе общения, под-

мечать что-то новое и интересное в партнере, в вер-

бальном и невербальном общении, преодолевать 

языковые трудности в общении, обогащать свой 

словарный запас новыми лексическими и грамма-

тическими единицами.  

Ниже приведены несколько цитат из отчетов 

участников проекта. 

 
Роль активных форм обучения для развития метапрофессиональных качеств в проекте «Глобальное по-

нимание» 

 

По мнению многих ученых «идеальная мо-

дель» в обучении должна воплощаться в современ-

ных методах активации профессионального обуче-

ния: модерации, интерактивности, игровых формах.  

1)  Модерация – сложная инновационная 

форма обучения на трех уровнях: предметном, 

уровне переживания (опыт, чувства, желания), 

уровне взаимодействия (коммуникация и сотрудни-

чество в группе). 

2)  Интерактивность – это процесс обсужде-

ния проблемы или ситуации (в форме дискуссии, 

кейс-метода, анализа конкретных ситуаций, мозго-

вого штурма). 

3) Игровые формы (ролевые, деловые игры, 

тренинги) – это методы имитации реальности с це-

лью прогнозирования профессионального поведе-

ния и решений в реальности) [4, с. 14] 

В международном проекте «Глобальное пони-

мание» присутствуют активные формы обучения 

(АМО) и непосредственным образом влияют на 

развитие метапрофессиональных качеств перевод-

чика в сфере деловой коммуникации [7]. Для 

наглядности соотношение АМО с универсальными 

компонетами метапрофессиональных качеств мы 

представили в следующей таблице. 
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Методы Формы 
Универсальные 

компоненты 
Метапрофессиональные качества 

Модера-
ция 

-на уровне пред-
мета 
-на уровне пережи-
вания 
-на уровне взаимо-
действия 

-мотивационно-
ценностный, 
-эмоционально-во-
левой, 
-когнитивный 

мотивированность в непрерывном обучении 
языкам, 
ценностные установки на самореализацию, 
интерес к другой культуре, 
эмпатия, перцепция, 
позитивный настрой, самоконтроль, 
креативность (интеллектуальн. и социальная), 
дивергентное мышление, 
коллаборативность 

Интерак-
тивность 

-дискуссии 
-анализ ситуаций 
-мозговой штурм 

коммуникатив-
ный, 
рефлексивно-регу-
лятивный 

коммуникативная компетентность,  
коммуникативная креативность, 
выбор стратегии поведения, 
мобильность (социальная и профессиональная) 

Игровые 
формы 

проектная деятель-
ность 

Мотивационно-
ценностнй 

ответственность, 
целеполагание, 
креативность 
самореализация 

Выводы 

Международный Проект «Глобальное Пони-

мание» как инновационная форма представляет 

большую важность изучении иностранного языка, 

поскольку используемые в нем активные методы и 

формы обучения развивают неообходимые мета-

профессиональные качества участников проекта, 

ракрывают определенные личностные особенно-

сти, психо-эмоциональные состояния, способности 

к вербализации и речевой культуре. Большое влия-

ние на этот процесс оказывают национально-куль-

турные особенности участников общения, которые 

и сами по себе становились предметом общения [7].  

Результаты нашего исследования показывают, 

что такое общение учит ребят навыкам межкуль-

турного взаимодействия, умению понимать и чув-

ствовать другого, развивает эмпатию, принятие 

различий во взглядах и обогащает их внутренний 

мир, развивает кругозор, т.е. учит глобальному по-

ниманию, и что не маловажно студенты приобре-

тают навык командной работы. Во время проекта 

создается синергетический эффект от объединения 

групповых решений, и достигается состояние, при 

котором целое больше, чем сумма его составных 

частей. Для этого у студентов развиваются опреде-

ленные качества личности, интегративные умения 

критически мыслить и работать в команде, синтез 

которых, по нашему мнению, и представляет собой 

коллаборативность (от англ. Collaborate: интегра-

тивная характеристика личности, обусловленная 

умением мыслить критически в процессе решения 

коллективных задач), предлагать эффективные 

идеи и решения в команде единомышленников/про-

фессионалов[5]. 

Таким образом, в деловом общении посред-

ством видеоконференций, чатов и совместных про-

ектов с зарубежными партнерами студенты специ-

альности «переводчик профессиональной комму-

никации» получают важный опыт глобального 

понимания в языковом и межкультурном общении 

с партнерами разных стран, переживая профессио-

нальное и культурное самоопределение и приобре-

тая языковую и коммуникативную компетентность, 

которые лежат в основе успешной межкультурной 

коммуникации с деловыми партнерами.  
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