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Аннотация 

Статья посвящена национальности ульчи — одному из восьми малочисленных коренных народов 

Приамурья. Авторы раскрывают вопросы истории и рассматривают особенности материальной и духов-

ной культуры ульчей и «золотого фонда» самых лучших представителе этого народа. Авторы статьи рас-

смотрели особенности традиционной и современной культуры ульчей, в которой как и у других народов 

Амура имело место четкое разделение труда. Мужчины занимались художественной обработкой изделий 

из дерева, кости и металла, а все домашнее производство, связанное с обработкой и украшением изделий 

из рыбьей кожи, ткани, бересты, было в руках женщин. Наиболее распространенным материалом для из-

готовления художественных изделий из мягких материалов являлась рыбья кожа. Из нее искусные масте-

рицы делали одежду, обувь, различные сумочки, мешочки, трафареты орнамента и пр. Использовалась 

кожа кеты, горбуши, щуки, сома, сазана, амура, ленка, муксуна. Из кожи калуги ульчские мастерицы умели 

делать красивые ножны, поясные сумочки для трута, ремешки для настилов нарт. Ульчские женщины в 

отличие от нанаек, применявших в своем искусстве преимущественно рыбью кожу для традиционных вы-

шивок, нередко использовали и олений волос, и цветные нитки по лосиной ровдуге. Из ровдуги изготов-

ляли также халаты для холодного времени года, нагрудники и обувь. Из нерпичьих шкур мастерицы шили 

обувь, мужские юбки, шапки, ножны, охотничьи сумочки, поясные ремни, из собачьих шкур — зимние 

шубы, ноговицы, а из собачьих камусов — шапки и рукавицы. Представлены особенности ульчского ор-

намента в декоративно-прикладном искусстве. Возрождение традиционного искусства ульчей в наше 

время происходит за счет активного участия в крупных художественных выставках не только известных 

мастериц, но и новых членов Союза художников России, признанных мастериц, передающих богатый 

творческий опыт молодым, начинающим, наконец, понимать, какимбогатым творческим на следием обла-

дает маленькая ульчская народность Амура. Статья сопровождается рисунками молодой художницы-ис-

следователя Дианы Ревазовны Слипецкой. 

Abstract 

The article is devoted to the nationality of Ulchi - one of the eight small indigenous peoples of the Amur 

region. The authors reveal the issues of history and consider the peculiarities of the material and spiritual culture 

of the hives and the "golden fund" of the best representatives of this people. The authors of the article examined 

the problems of the traditional and modern Ulch culture, in which, like other Amur peoples, there was a clear 

division of labor. Men were engaged in the artistic processing of wood, bone and metal products, and all home 

production related to the processing and decoration of fish leather, fabric, birch bark products was in the hands of 

women. The most common material for making art products from soft materials was fish leather. From it, skilled 

craftsmen made clothes, shoes, various handbags, bags, stencils of ornament, etc. The skin was keta, humpback, 

pike, catfish, sazana, amura, lenka, muksuna. From the skin of Kaluga, Ulch craftsmen knew how to make beautiful 

scabbards, belt handbags for coward, straps for slabs. Ulch women, unlike Nanaek, who used mainly fish leather 

for traditional embroidery in their art, often used both shaming hair and colored threads along a moose rove. Robes 
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for the cold season, breastplates and shoes were also made from roadwood. From nerpic skins, craftsmen sewed 

shoes, men's skirts, hats, scabbards, hunting handbags, waist belts, from dog skins - winter coats, nails, and from 

dog cams - hats and sleeves. Features of Ulch ornament in decorative and applied art are presented. The revival of 

traditional Ulch art in our time is due to the active participation in major art exhibitions of not only famous crafts-

men, but also new members of the Union of Artists of Russia, recognized craftsmen, transferring rich creative 

experience to young, beginning to understand what rich creative heritage the small Ulch nation of Amur has. The 

article is accompanied by drawings by a young research artist Diana Slipetskaya. 

Ключевые слова: ульчи, этнос, «люди большой реки», этнические традиции, орнамент, женское и 

мужское искусство, декоративно-прикладное искусство, народные мастера. 

Keywords: ulchi, ethnos, "people of the Big River," ethnic traditions, ornament, women's and men's folk art, 

decorative and applied art, folk masters. 

 

Ульчи - аборигены Амура издревле поклоня-

лись солнцу, дающему жизнь всему живому на 

земле, изображая солнце в образе небесного оленя 

или туго скрученной спирали. Одухотворение при-

роды и поклонение ее животворящим силам во имя 

сохранения и продолжения рода человеческого 

привело древний народ ульчи к созданию своеоб-

разного орнаментального языка, эстетическая сила 

и мощь которого признана всем культурным ми-

ром. Важными были для ульчей сферы, которым 

они поклонялись, приносили жертвы и угощения, 

старались не обижать. Жанры фольклора разнооб-

разны, это сказки и мифы о животных и духах, кос-

могонические мифы, волшебные сказки, посло-

вицы, загадки, исторические предания и легенды. 

Многие шаманы ульчей прославились как скази-

тели. Они проводили своеобразное театральное 

представление, на которое собирался народ. Весь 

мир ульчи делили на Верхний бакт, Средний и Под-

земный, куда души умерших уходили и жили там 

обычной жизнью. Молились различным богам, в 

случае болезни обращались к звездам и солнцу. Ро-

дословная ульчей предположительно уходит в 

эпоху неолита. М.В. Золотарёв, исследуя проис-

хождение народа, говорил, что ульчи «представ-

ляют собой конгломерат монгольских, восточно-

сибирских, палеоазиатских племён». Вопрос о кор-

нях этноса достаточно сложный. Одни исследова-

тели говорят о родстве ульчей с монголами, другие 

– с тунгусами, но большинство утверждает, что 

ульчи существовали до пришествия других племён 

как самостоятельный амурский народ. Говорят 

также, к началу нашей эры ульчи ассимилирова-

лись с айнами – одной из коренных народностей о. 

Сахалина и Японских о-в, осевших в окрестностях 

будущей Булавы. Среди ульчей существует ле-

генда, рассказывающая о возникновении первого 

ульчского поселения на Амуре. По преданию, у ис-

токов поселения стоял род Росугбу, заключивший 

«договор» с таёжными духами. Они позволили лю-

дям жить на реке взамен на обет чтить её и тайгу. 

Об этом тоже говорит легенда: 

– «...Пришло время встречи с хозяином тайги – 

Дуэнте-эдени. Он предстал перед нашей женщиной 

в образе высокого и крепкого старика.  

– Хоитдилате! Что же поделаешь! – восклик-

нул Дуэнте-эдени. – Раз ты, женщина из рода нани, 

стала женой мужчины из рода таёжных людей Ду-

энтэ-ни, то отныне эти два рода породнились. От-

ныне я, Хозяин тайги, Дуэнтэ-эдени, буду помогать 

нани в охоте, посылать богатую добычу и удачу в 

таёжном промысле. Но есть у меня условие – нани 

должны всегда соблюдать закон тайги – добывать 

столько, сколько нужно для поддержания жизни 

народа нани, беречь зверей и птиц, деревья и всю 

тайгу, а ещё – уважать и почитать своих таёжных 

родственников – Дуэнтэ-ни. И пока вы, нани, бу-

дете соблюдать этот закон, удача и благополучие 

будут с вами».  

Как этнос ульчи сформировались, контактируя 

и с соседними народностями – нанайцами, мань-

чжурами. Когда-то ульчи называли себя «мангу-

нами», или «людьми большой реки». Сейчас люди 

Мангу (ульч. – Амура) называют себя нани, что зна-

чит «местный житель». Возможно, от тунгусского 

«ольча» исходит этноним «ульчи». Численность 

ульчей – 2621 тыс. чел. (11,5 % коренного населе-

ния края). Ульчи живут в низовьях Амура, в Нико-

лаевском районе, но большинство живёт в районе 

Ульчском, сёлах Манго, Калиновка, Кальма и т.д. 

Негласной «столицей» ульчей выступает с. Булава, 

где проживает более семи сотен представителей 

народности. Как говорят ульчи, название села 

пошло от названия шаманского посоха – булау. 

«Когда люди спустились на берег Амура, увидели 

три сопки, закрывавшие место от ветров. Людям 

понравилось это место, но чтобы жить здесь, нужно 

было «договориться» с его духами. Это мог сделать 

только шаман. Он сказал: «Если я воткну посох, и 

он встанет вертикально, здесь будете жить вы, 

ульчи. Посох устоял. С тех пор ульчи живут в Бу-

лаве».  

Среди священных для ульчей мест, известных 

сейчас, выделяется мыс Аури, объединивший сти-

хию тайги, воды и гор. Здесь зародился обряд по-

клонения Дуэнтэ-эдени в образе медведя. На вер-

шине мыса виден «палец» горного духа – хальдян 

чумучу. Ульчи приносят ему угощение, задабри-

вают, потому как он силён и находится на границе 

стихий. Для ульчского рода Росугбу это и место 

силы, от него пошло Родовое Древо, корни рода. 

Духа гор просят об удаче, о счастье, благословении, 

заворачивают в лист, например, разломанные сига-

реты и ставят рядом стакан с водкой. Считается, что 

духов нужно задабривать тем, чего у него нет. Ульч 

снимает головной убор, садится на колени, делает 

три поклона и отходит, глядя на небо.  

Ещё одно священное место ульчей – Майское 

урочище. Более тысячи лет назад здесь жили 

предки народов Приамурья и высекали на камнях 

древние рисунки. Изображали животных, которые 
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были нужны в хозяйственной деятельности, напри-

мер, лошадей. Рисунки птиц, которые можно найти 

там же – это детские души, а ещё они говорят о 

большом будущем, которое пророчили своим по-

томкам древние люди. Есть на камнях и лодки, и 

рыбы. 

Большой вклад в изучение материальной и ду-

ховной культуры ульчей внесла Анна Васильевна 

Смоляк. Годы работы в селениях Хабаровского 

края позволили ей собрать множество полевых ма-

териалов по ульчской, нанайской, негидальской, 

нивхской этнографии. В 1957 – 1958 гг. она вела 

дневники, собирала фотоматериалы, расспраши-

вала ульчей о тайнах их древней культуры, которых 

расположила к себе. Не зная языка, учёная записы-

вала огромное количество терминов, тщательно пе-

репроверяла названия одежды, предметов быта, ин-

струментов. Эту скрупулёзность и точность в ней 

ценили коллеги. До конца дней Анна Васильевна 

считала своим учителем П.В. Салдангу, ставшим её 

проводником в мир культуры Нижнего Амура.  

Ульчи – оседлые рыболовы и почитают духа 

реки, тэму. От него зависит улов. Перед рыбалкой 

ульчи молятся, говорят: «На бакару, бира бакару» 

(«Сопка, небо, Амур, дай удачи»). Подносят тэму 

дары и ждут ответа – идти на рыбалку или подо-

ждать. Если рыбаки увидят орла, слетевшего со 

скалы – это хороший знак, значит, день рыбный. 

Круглогодично они занимаются ловлей осетровых, 

кеты, горбуши с помощью сетей, неводов, удочек. 

В ульчском календаре даже названия месяцев свя-

заны с рыбой. Охотятся на морского зверя – тю-

леня, нерпу, сивуча, на копытных – лося, оленя. 

Пушного зверя добывают с помощью ловушек, лу-

ков, стрел. Передвигались по тайге на лыжах, под-

клеенных камусом, на тонких лыжах – по насту и 

собачьих упряжках, по реке – на дощатых, долблё-

ных, плоскодонных, остроносых лодках. В пище у 

ульчей также главенствовала рыба. Из головы 

рыбы варили уху, из филе делали котлеты и те-

фтели, из внутренностей – салаты. Из лососевых и 

осетровых пород делали талу, юколу, улу – вяленую 

корюшку с овощами, рыбу жарили, коптили, ва-

рили, запекали. Готовили баду, ситми, фирун. В 

кухне ульчей также была картофельная тала.  

Шаманов тоже просили помочь в удачной ры-

балке. Когда ульчский шаман отправлялся в буни, 

надевал маску, тогда духи принимали его за «сво-

его». Нижний мир, куда отправлялся шаман, по 

мнению народа, сложно устроен, иногда шаман мог 

погибнуть, борясь со злыми духами, поэтому маска 

защищала его. Ритуальные маски украшались уль-

чскими мастерами или самими шаманами, которые 

наносили защитный орнамент на её поверхность. 

Бубен шаман всегда делает сам, ведь он для шамана 

– не просто инструмент, а портал в иные миры. Де-

рево для бубнов варили, запаривали и постепенно 

загибали в круг, который обтягивали шкурой козла 

или барана. Ударная дубинка тоже обтягивалась 

мехом. Когда шаман начинал камлание, давал бу-

бен простым людям, и те по очереди били в него. 

Шаман подпитывался энергией и отправлялся в 

долгий путь. Когда шаман камлает, кажется, что в 

воздухе летают разного рода духи – добрые и злые.  

С тех пор, как ульчи заключили «договор» с 

духами Амура, прошли века. Раньше они спраши-

вали разрешения на промысел у реки, теперь разре-

шение выдают природоохранные ресурсы. «Люди 

реки» сняли с себя обязательства, данные когда-то 

местным духам. Новое время объявило царём при-

роды человека, а ведь по мифологии ульчей, в при-

роде всё одухотворено, всё имеет душу. Но такое 

почитание несколько не отвечало требованиям со-

временного «цивилизованного» общества, которое 

в войнах и катастрофах губило себя и окружающую 

среду. Ульчи тоже «уверовали» в прогресс.  

Без преувеличения, беда не только коренных 

жителей, – всех народов, живущих в Приамурье, – 

отравленный промышленными отходами Амур. Те-

перь воды большой реки непригодны для питья, и 

потомкам рода Росугбу некогда живую воду до-

ставляют по талонам в цистернах. Снова мы обна-

руживаем столь странное совпадение с мифологией 

– будто наказание за нарушение древнего договора.  

Среди священных для ульчей мест, известных 

сейчас, выделяется мыс Аури, объединивший сти-

хию тайги, воды и гор. Здесь зародился обряд по-

клонения Дуэнтэ-эдени в образе медведя. На вер-

шине мыса виден «палец» горного духа – хальдян 

чумучу. Ульчи приносят ему угощение, задабри-

вают, потому как он силён и находится на границе 

стихий. Для ульчского рода Росугбу это и место 

силы, от него пошло Родовое Древо, корни рода. 

Духа гор просят об удаче, о счастье, благословении, 

заворачивают в лист, например, разломанные сига-

реты и ставят рядом стакан с водкой. Считается, что 

духов нужно задабривать тем, чего у него нет. Ульч 

снимает головной убор, садится на колени, делает 

три поклона и отходит, глядя на небо.  

Ещё одно священное место ульчей – Майское 

урочище. Более тысячи лет назад здесь жили 

предки народов Приамурья и высекали на камнях 

древние рисунки. Изображали животных, которые 

были нужны в хозяйственной деятельности, напри-

мер, лошадей. Рисунки птиц, которые можно найти 

там же – это детские души, а ещё они говорят о 

большом будущем, которое пророчили своим по-

томкам древние люди. Есть на камнях и лодки, и 

рыбы. 

Ульчи почитают духа реки, тэму. От него за-

висит улов. Перед рыбалкой ульчи молятся, гово-

рят: «На бакару, бира бакару» («Сопка, небо, Амур, 

дай удачи»). Подносят тэму дары и ждут ответа – 

идти на рыбалку или подождать. Если рыбаки уви-

дят орла, слетевшего со скалы – это хороший знак, 

значит, день рыбный. Шаманов тоже просили по-

мочь в удачной рыбалке. Когда ульчский шаман от-

правлялся в буни, надевал маску, тогда духи прини-

мали его за «своего». Нижний мир, куда отправ-

лялся шаман, по мнению народа, сложно устроен, 

иногда шаман мог погибнуть, борясь со злыми ду-

хами, поэтому маска защищала его. Ритуальные 

маски украшались ульчскими мастерами или са-

мими шаманами, которые наносили защитный ор-



6 The scientific heritage No 72 (2021) 

намент на её поверхность. Бубен шаман всегда де-

лает сам, ведь он для шамана – не просто инстру-

мент, а портал в иные миры. Дерево для бубнов ва-

рили, запаривали и постепенно загибали в круг, ко-

торый обтягивали шкурой козла или барана. 

Ударная дубинка тоже обтягивалась мехом. Когда 

шаман начинал камлание, давал бубен простым лю-

дям, и те по очереди били в него. Шаман подпиты-

вался энергией и отправлялся в долгий путь. Когда 

шаман камлает, кажется, что в воздухе летают раз-

ного рода духи – добрые и злые.  

С тех пор, как ульчи заключили «договор» с 

духами Амура, прошли века. Раньше они спраши-

вали разрешения на промысел у реки, теперь разре-

шение выдают природоохранные ресурсы. «Люди 

реки» сняли с себя обязательства, данные когда-то 

местным духам. Новое время объявило царём при-

роды человека, а ведь по мифологии ульчей, в при-

роде всё одухотворено, всё имеет душу. Но такое 

почитание несколько не отвечало требованиям со-

временного «цивилизованного» общества, которое 

в войнах и катастрофах губило себя и окружающую 

среду. Ульчи тоже «уверовали» в прогресс. Без пре-

увеличения, беда не только коренных жителей, – 

всех народов, живущих в Приамурье, – отравлен-

ный промышленными отходами Амур. Теперь воды 

большой реки непригодны для питья, и потомкам 

рода Росугбу некогда живую воду доставляют по 

талонам в цистернах. Снова мы обнаруживаем 

столь странное совпадение с мифологией – будто 

наказание за нарушение древнего договора. Чтобы 

исправить содеянное, ульчи решили вернуться к 

корням, остановить распад памяти и веры народа. 

Год за годом они устраивали «медвежьи игры», 

бэюмбэ хопуву, где приносили в жертву Дуэнтэ-

эдени медведя, и таким образом обеспечивали себе 

удачу ещё на год. Одни из последних таких «игр» 

запечатлел в своих трудах Л. И. Шренк. Наиболее 

интересны оказались описания ритуального обеда, 

где принимали участие род «людей тайги» и «лю-

дей воды». Они состязались в еде и питье, приоб-

щаясь к плоти и крови Дуэнтэ-эдени. Медвежий 

праздник в целом – это поминание родителей, и он 

был распространён у амурских народов. Для его 

проведения в Булаве возвели ритуальный комплекс 

– амбар на сваях такту, зимний дом харгу для при-

ёма гостей, сруб для содержания медведя, гробницу 

кэрэн и площадку для жертвоприношения орочу. 

Именно здесь энтузиасты Ю.Н. Куйсали и И.П. Ро-

сугбу в 1990 г. решили возродить традицию медве-

жьих игр – важнейшего ритуала ульчской куль-

туры. В доме, что украшен священным орнаментом 

сверху донизу, сегодня кропотливо восстанавли-

вают историю маленького, но гордого народа. Ис-

кусно вырезанные орнаментальные символы на 

столбах и крыше отсылают к традициям медвежь-

его праздника. Но не только здесь красуется резьба 

– в Булаве почти каждый дом украшен резными 

наличниками, и это потому, что каждый уважаю-

щий себя семьянин хотел защитить своё жилище. 

Орнамент помещался на входе в дом, чтобы гость, 

заходя, оставлял дурные мысли и злых духов сна-

ружи. Интересен «орнамент-плетёнка», олицетво-

ряющий витиеватый путь охотника в тайге. Если 

внутри «плетёнок» мы видим рыбу – значит, её 

«поймали». Личина оленя на двери – удача в про-

мысле.  

Недавно в Булаве установили первый ритуаль-

ный столб. Сегодня на территории Ульчского рай-

она находится десять таких столбов, которые при-

знаны объектами культурного наследия, поскольку 

воссозданы по этнографическим описаниям. Каж-

дый из столбов украшен своим орнаментальным 

символом-покровителем, исходящим из истории 

места: булавинский столб – летящим шаманом, 

столб с. Ухта – крылатым тигром, помощником ша-

мана, столб в с. Кольчем – духом гор, великаном 

Кольдями. Считается, что озеро Удыль, располо-

женное в этом селе – колыбель ульчских великанов, 

антропоморфных двупалых существ.  

Раньше на Амуре было много ритуальных 

столбов, потому что они не только разгоняли злых 

духов, но и усиливали всё хорошее, что было в лю-

дях. Столбы являлись атрибутами шамана, связы-

вали земной и небесный миры, от чего молитвы лю-

дей быстрее достигали верховного бога Баэндури. 

Десятый столб в санатории Аннинские воды Ульч-

ского р-на установили в 2020 г., и он также имеет 

свой орнамент – знак-плетёнку, несущий благодар-

ность предкам за то, что ульчский народ суще-

ствует как этнос, хранит знания прошлого и прожи-

вает на своих землях. Аннинский столб также про-

шёл традиционный обряд освящения. В отличие от 

нанайского этноса, у ульчей его проводят только 

мужчины. Сначала «кормят» духов местности. 

Столб с чётырёх сторон опрыскивают водкой, за-

тем – стоящих рядом людей, после духам подносят 

им крупу, табак и ягоду – то, что любят души пред-

ков. Ульчи считают, если птицы и звери по завер-

шении обряда съедят угощение, то духи услышали 

людские просьбы.  

Зимние жилища ульчи выстраивали вдоль 

Амура. Они имели двускатную крышу, покрытую 

снопами сена, бревенчатые стены и каркас из дере-

вянных столбов. Имелись два дымохода, проходив-

шие под каннами (нарами) внутри дома и выходив-

шие в трубу поодаль дома. В доме могло жить 2-4 

семьи (15-20 человек). На двух очагах ульчи гото-

вили пищу – на первом коптили рыбу, на втором 

жарили мясо. В доме могли держать и ездовых со-

бак, которых кормили на специальных столах – 

уйчи у. В летние временные жилища ульчи разъез-

жались с наступлением тепла. На нары в доме сте-

лили матрас сэктэхун (сэктэпу), одеяло пулта. Се-

редину матраса заполняла орнаментальная компо-

зиция-розетка в технике аппликации и текстильной 

мозаики. Её считали сердцем постели и называли 

аналогично – миава. В комплект постельных при-

надлежностей могли входить и коврики, которые 

ульчи стелили на циновки. Называли их сэктэпу, 

как и матрас, что говорит об одинаковых функциях. 

По наблюдениям этнографа С.В. Иванова, эти 

ковры стелили на праздники или к приходу уважа-

емых гостей.  
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Национальный ритуальный костюм и его атри-

буты, текстильные и меховые ковры, богато орна-

ментированные, украшенные изящной вышивкой 

шелком и бисером, отражают праздничное миро-

ощущение народов Приамурья, ведь культура уль-

чей тесно связана с культурой других народов 

Амура. Вершиной амурского народного искусства 

является орнамент, в знаках и образах которого во-

площены древнейшие представления о космосе, 

мире и человеке. Сакральный, тайный смысл орна-

мента для нас утрачен, но его высокая эстетика вол-

нует и приобщает к духовным ценностям традици-

онной культуры. 

«Искусство – это постоянная величина, кон-

станта, как и сам этнос», – говорила искусствовед 

Т.В. Лементович. Приобщение к материальной и 

духовной культуре Ульчского народа в первую оче-

редь надо начинать с народного декоративного ис-

кусства Ульчей. В традиционном народном декора-

тивном искусстве Ульчей, изучение которого нача-

лось в середине XIX века, обнаруживается много 

общего с искусством нанайцев, удэгейцев, орочей и 

других народностей, потому что духовная культура 

тунгусоязычных народов исходит из одного корня. 

Ульчи тоже выделывали рыбью кожу, за что сосед-

ние народы их прозвали «рыбьекожими». В китай-

ских летописях говорится: «Ульчские люди с ног до 

головы покрыты рыбьей чешуёй и носят еду в жи-

воте, вытаскивают её оттуда и едят». Видимо, оде-

тые в одежду из кожи рыб ульчи действительно 

сами становились похожи на обитателей реки. Ха-

латы из рыбьей кожи имеют свойство согревать 

тело в стужу и охлаждать во время зноя. Ноговицы, 

штаны и обувь из этого материала эластичны, 

мягки, водонепроницаемы и прочны. Чтобы сшить 

один халат, мастеру требуется 40-50 шкурок и пара 

лет, если поторопиться, можно и за год управиться. 

Рыбью кожу ульчский мастер снимает, делая 

надрез посередине живота костяным ножом, чтобы 

туша осталась целой. После очищения от филе 

кожу необходимо простирать и просушить, чтобы 

избавить от запаха. После этого кожу складывают в 

рулон и мнут на мялке. Когда она станет мягкой, 

нужно снять мездру – нижний слой, затем, подби-

рая кусочки по цвету, можно начинать шить изде-

лие. В культуре ульчей, как и у других народов 

Амура имело место четкое разделение труда. Муж-

чины занимались художественной обработкой из-

делий из дерева, кости и металла, а все домашнее 

производство, связанное с обработкой и украше-

нием изделий из рыбьей кожи, ткани, бересты, 

было в руках женщин. Наиболее распространен-

ным материалом для изготовления художествен-

ных изделий из мягких материалов являлась рыбья 

кожа. Из нее искусные мастерицы делали одежду, 

обувь, различные сумочки, мешочки, трафареты 

орнамента и пр. Использовалась кожа кеты, гор-

буши, щуки, сома, сазана, амура, ленка, муксуна. 

Из кожи калуги ульчские мастерицы умели делать 

красивые ножны, поясные сумочки для трута, ре-

мешки для настилов нарт. Ульчские женщины для 

традиционных вышивок, нередко использовали 

олений волос, и цветные нитки по лосиной ровдуге. 

Из ровдуги изготовляли также халаты для холод-

ного времени года, нагрудники и обувь. Из нерпи-

чьих шкур мастерицы шили обувь, мужские юбки, 

шапки, ножны, охотничьи сумочки, поясные 

ремни, из собачьих шкур — зимние шубы, ного-

вицы, а из собачьих камусов — шапки и рукавицы.  

Ульчи изготавливали украшения из меди и се-

ребра. Особенно примечательны серебряные ульч-

ские серьги – сие сульчиктэ. Раньше ульчские жен-

щины, как и нанайские, носили по несколько пар 

серег длиной 15-20 см., а чтобы поддерживать тя-

жёлые изделия, повязывали платок. Серьги украша-

лись бусинами, камнями, монетами, перламутро-

выми речными ракушками каури и скреплялись ко-

ваной проволокой. Носовую серьгу ульчские 

женщины также носили, и в неё вставляли диски – 

символы солнца. Серьги и другие украшения от-

правляются с умершим в загробный мир, потому 

сегодня редко у кого можно найти эти удивитель-

ные предметы ульчского искусства. Но в то же 

время искусство ульчей сохранило свои индивиду-

альные черты и особенности, ярко проявляющиеся 

в некоторых мотивах орнамента, в колорите, в ха-

рактере декоративных форм, в ряде технических 

приемов. Анализируя состояние традиционного ис-

кусства ульчей и отмечая неизбежные трансформа-

ции и эволюцию, Г.Т. Титорева, искусствовед 

ХККМ, пишет: «В творчестве современных худож-

ников традиционные формы и сюжеты обретают 

иное идейно-образное содержание и звучание, но-

вую пластику и ритмический строй. Разрушая це-

лостность и гармонию традиционного орнамен-

тального образа и его формы, профессиональные 

художники создают на его основе абсолютно новое 

искусство — ассоциативное, эмоциональное, неод-

нозначное» (Титорева Г.Т., 2004, с. 50). 

На сегодняшний день проблема преемственно-

сти в современном аборигенном искусстве наибо-

лее актуальна. Не потерять эстетические и нрав-

ственные ценности, сконцентрированные в народ-

ном искусстве, утвердить их значимость — это 

значит жить и творить во времени. 

Высокий уровень народного искусства коре-

нится в самой традиции, в ее устойчивых, отточен-

ных многовековым развитием принципах. При пе-

реходе от традиционных форм творчества к про-

фессиональному искусству, основой которого 

являются индивидуальные формы, на первый план 

выдвигается личная одаренность Мастера-худож-

ника. 
Ульчское искусство орнамента сопровождает 

народ практически со дня его возникновения, чело-
века – со дня рождения до дня смерти. Старожилы-
ульчи называют место, где Амур делает плавный 
поворот, Мангу Органи. Если посмотреть на Амур с 
высокой сопки, вероятно, можно узнать, откуда по-
шёл ульчский орнамент. Волнистую орнаменталь-
ную линию ульчи зовут мори-мори, прямую – тон-
гдо, орнаментальное углубление – кэрчухэ, спираль 
– хэрэлдювэм андюха. Ульчский орнамент не так 
многоцветен, как нанайский, он не имеет такого 
многоступенчатого построения, чаще построен в 
одну строчку. В отличие от нанайцев, ульчский ор-
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намент – это аппликации из белого полотна, поло-
женные на синий (чёрный) фон. Аппликацию ульчи 
пришивали швом «выворотный кант» (ульч. 
дятала). Для него вырезались косые бейки из кон-
трастного по отношению к ткани цвета, чаще – бе-
лого. Один край полосы подворачивали к лицевой 
стороне аппликации, другой выворачивали и за-
крепляли рыбьим клеем. После этого узор к поверх-
ности изделия пришивали почти незаметными 

стежками в желобок между ним и кантом. Такой де-
кор отличается фактурностью, жёсткостью и проч-
ностью конструкции. Также у ульчей наиболее рас-
пространена вышивка гладью. Формы орнамента 
графичны, тонколинейны. Легенды, сказки и песни 
ульчей восхваляли искусство вышивки, стремление 
украсить жизнь, сделать её лучше.  

    
 

  

 
Ульчские мастера, создавая орнаментальные образы, старались сохранить реализм в изображении 

рыб, зверей, птиц. Вышитые варианты изображений бабочек на праздничной одежде ульчей начала XX 
в. Орнамент по подолу ульчского женского халата отражает внутреннюю красоту его обладатель-

ницы 
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Исследование особенностей орнамента ульчей. Ульчанка в праздничном халате 

Из альбома аналитических зарисовок и рисунков Дианы Слипецкой. 

 

Ульчи верят – всё кругом наполнено жизнью. 

Дерево имеет свой неповторимый родовой узор, и 

его невозможно воспроизвести, не обратившись к 

корням. В истоках рода кроются тайны орнамента. 

Духи лишь разрешают его воспроизвести. Главное 

– не выдумывать от себя, а следовать канонам. 

Свод этих законов и табу нерушим, как нерушимо 

и духовное наполнение, когда и сегодня ульчский 

мастер просит помощи у духов, создавая орнамен-

тальный сюжет. Среди орнаментальных символов 

ульчей многие исследователи выделяют орла. С.В. 

Иванов писал, что это – птица, охранявшая чело-

века. На спинке женского свадебного халата можно 

увидеть его изображение, как и изображения бабо-

чек и рыб.  

Накосники патанги ульчские женщины укра-

шали вышивкой, бисером, мехом. Сила женщины 

была в её волосах, и каждая из красавиц старалась 

сделать свою косу толще и длиннее, вплетая в косу 

ленты и шнуры. Пояса умали мастерицы плетут из 

цветных нитей. Сочетание цветов в нём отражает 

настроение, явления природы, времена года.  
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Ульчские девочки делали украшения из того, что даёт им природа, например, из ягод шиповника, сморо-

дины или брусники. Ульчский женский повседневный костюм включал халат покто, накосники патанги и 

плетёный пояс умали. 

Из альбома аналитических зарисовок и рисунков Дианы Слипецкой 

. 

 
На свадебном женском костюме ульчские мастерицы вышивали стилизованные изображения деревьев – 

подохо мони. Из альбома аналитических зарисовок и рисунков Дианы Слипецкой. 
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Следует отметить особую роль зооморфных 

мотивов, превалирующих над растительными, что, 

является индивидуальной чертой искусства ульчей. 

Этнографы же выделяют мотивы водного дракона, 

рыбы и птицы как наиболее распространённые эле-

менты, присутствующие почти во всех текстиль-

ных изделиях ульчского искусства, особенно ков-

ров. Ульчский ковер - «сюжетная картина», помимо 

декоративной функции несет образно-символиче-

скую нагрузку, что и усиливает художественное 

значение произведения. Орнамент на нём – не про-

сто декоративное оформление, это – древняя знако-

вая система, концентрирующая в себе широкие зна-

ния всех предшествующих поколений о мире и об-

ществе, универсальный кодированный язык. 

  
 

И действительно, на первый взгляд декоратив-

ное искусство ульчей выглядит мало отличимым от 

того же искусства нанайцев. Но в то же время уль-

чское искусство сохранило свои индивидуальные 

черты и особенности, ярко проявляющиеся в неко-

торых мотивах орнамента, колорите, в композици-

онных приёмах, орнаментика ульчских вышиваль-

щиц более дискретна и тяготеет к отдельным бло-

кам. Ульчским коврам присущи не только 

звучность цвета, но и особая «сюжетность». С по-

мощью аппликации вышивальщица создает ковер с 

оригинальными предметными рисунками: в центре 

– два крупных, симметрично (зеркально) располо-

женных изображения четырех фигур необыкно-

венно изогнутых (наподобие завитков) змеек. Про-

странство между этими элементами и каймой за-

полнено дополнительными узорами. На 

представленном ковре, как и на других ульчских 

экспонатах из ткани, расположение узоров свобод-

ное, фрагменты узора симметричные, не связанные 

между собой или соединенные частично. Без тради-

ций нет истинной национальной культуры, нет вы-

сокого искусства, нет и личности творца. В тради-

циях, в творчестве многих поколений мастеров жи-

вут особенности переживания и восприятия мира, 

народное понимание жизни как высшей ценности. 

Художник-мастер является необходимым связую-

щим звеном между прошлым и будущим своего 

народа. Традиции и новации, мифические об-

разы далекого прошлого и наша современность 

удивительно органично соединяются в сего-

дняшнем искусстве народа ульчей.  

Село Булава – родина многих известных амур-

ских мастеров. Вероятно, каждый, кто касался уль-

чского декоративного искусства, слышал имя Очу 

Лукьяновны Росугбу (1914 – 1998). Мастерицу в 

маленьком амурском селе знают практически все. 

Родившись в семье рыбака, она прославила искус-

ство своего народа на всю страну. Её детство про-

шло за вышиванием, вырезанием орнамента для по-

вседневных и праздничных халатов, ковров, голов-

ных уборов, обуви. Мастерица в совершенстве 

овладела техникой плетения из тальника, изготов-

ления изделий из рыбьей кожи. Очу Лукьяновна – 

член Союза художников России, Ветеран труда. Её 

изделия хранятся в ХКМ им. Гродекова, ДВХМ. 

Близкий художнице мир тайги и великого Амура, 

отраженный в народных мифах и легендах, питал 

творческое воображение мастерицы и вдохновлял 

ее на создание собственных неповторимых орна-

ментальных сюжетов. Глядя на её аппликационные 

ковры, (ульч. халасу) зритель погружается в таин-

ственный мир, созданный воображением искусного 

мастера. Изделиям присуща уникальная цветовая 

гамма, безупречное композиционное решение и 

приверженность определённым орнаментальным 

мотивам, чаще всего зооморфным. В коврах масте-

рицы соседствуют изящные собольки, гордые 

птицы и осторожные олени, лёгкие бабочки и ми-

фические драконы, власть которых безмерна. Сте-

жок за стежком пришивая эти символы к тканевому 

полотну, Очу Лукьяновна воспевала красоту и гра-

цию ульчской орнаментальной культуры. Её внуки 

и правнуки говорят, орнаменты рождались у масте-

рицы в памяти, она брала бересту и наносила кон-

тур орнамента ногтём большого пальца – Очу Лу-

кьяновна обладала превосходной зрительной памя-

тью и без труда подмечала едва заметные простому 

глазу детали окружающего мира, а после воспроиз-

водила узор на изделии. Держа в руках украшенные 

затейливым рисунком концы плетёного ульчского 

пояса, зритель невольно удивится симметричности 

рисунка и не увидит на белом полотне, где вышито 

изображение, следов карандаша. Очу Лукьяновна 

сразу вышивала симметричные фигуры, даже то-

гда, когда ухудшилось зрение. Это называется ма-

стерством – годами наработанным, выточенным, 

выношенным опытом.  

Николай Николаевич У, ещё один известный 

мастер, кого вырастила и вывела в свет ульчская 

Булава (1958 – 2008). Суть его творчества – экспе-

римент. Это переосмысление орнаментального со-

держания, перенос его на нетипичные, непривыч-

ные формы. При этом орнамент обретает новую 



12 The scientific heritage No 72 (2021) 

проблематику, идейно-смысловую нагрузку, новые 

ритмы и черты. Работы художника «Душа неродив-

шегося ребёнка», «Камлание», «Зародыш» соеди-

няют в себе этническое и художественное начало, 

живописное и декоративное видение, простоту 

форм и глубину замысла. Известно, чтобы сочинять 

музыку, нужно научиться играть по нотам. Худож-

нику, чтобы переосмысливать традиционное искус-

ство и не исказить его сути, нужно владеть знани-

ями и канонами создания произведений, разрабо-

танных старыми мастерами и проверенных 

временем. Николай У был последним из «традици-

онного поколения», видевшего не только дух «жи-

вой» архаики, но и её плоть. Он прошёл академиче-

скую школу подготовки художников, копируя ше-

девры прошлого, стараясь почувствовать пластику. 

С детства будущий мастер любил наблюдать, как 

береста и лоза превращаются в произведения ис-

кусства. Бабушка – Онга Багдовна Бельды сама 

была известной мастерицей. У амурских народов 

так принято – младшие воспитываются на примере 

старших, и если те видят интерес к искусству, под-

сказывают, направляют. Уроки бабушки Николай У 

вспомнил, будучи уже взрослым, отучившись в Ха-

баровском институте культуры и освоив профес-

сию каменщика-монтажника. В Дальневосточном 

художественном музее, он пытался проникнуть в 

тайный смысл орнаментов, изучал множество книг 

по традиционному искусству народов Крайнего Се-

вера и Дальнего Востока. В Булаве общался с ма-

стерами – хранителями традиционного искусства. 

Так и учился. К нему стали обращаться жители села 

– изготовить ритуальную стружку для шамана, 

сэвэнов для излечения болезней. Мастер делал это 

бескорыстно. После персональных выставок в 1994 

– 1995 гг., состоявшихся в Хабаровске и Комсо-

мольске-на-Амуре, о нём заговорили искусство-

веды: Николай У соединяет европейскую живо-

писно-графическую манеру и мироощущение ко-

ренных народов Амура. Его выставки стали 

проходить в Японии, Италии, Канаде... Он говорил, 

что традиция в его работах приобретает новое зву-

чание. Он предъявлял повышенные требования к 

себе и работе, уходил в творческий мир, и в личной 

жизни ему не везло. Но молитву о жизни, наверно, 

услышали всесильные духи. Сегодня его жена – 

ульчанка Мадо Сопчовна Дечули, известный даль-

невосточный хореограф, и дети хранят память о ма-

стере.  

Иной мир прошлого соседствует с реально-

стью. Культ духов воскресает там, где сплетается 

орнамент минувшего и настоящего – в руках ма-

стера, ведущего сакральный диалог с душами усоп-

ших. Под бледным светам старой лампы Иван Пав-

лович Росугбу острым ножом вырезает священный 

рисунок. Несмотря на развитие технологий, орна-

мент всё равно вырезается вручную. Наверное, это 

одно из немногого, что не затронул сегодня темп 

прогресса. Действительно, в наше время людям от-

крылись широчайшие возможности. Можно со-

здать программу и напечатать орнамент на прин-

тере, можно размножить его в векторной графике и 

использовать в анимации, сувенирной продукции и 

полиграфии. Можно создать машину, которая с 

предельной точностью скопирует рисунок и адап-

тирует его под изделие. Но мастера хранят старин-

ный, ручной труд. Народное искусство – это не про-

сто копирование, это душа народа, воплощённая в 

материи. Это обращение к прошлому, к мировоз-

зрению предков, постижение тайн своего народа. 

Мастер знает, что ручную работу вовек не заменит 

машина. «Мы режем берёзу, осину, ольху. Обраба-

тываем, затем вырезаем орнамент. Надо всегда со-

блюдать единство формы и содержания, – говорит 

Иван Павлович. – Орнамент должен полностью за-

полнять пространство, так, чтобы нигде не наруша-

лась симметрия. Где начинается, где заканчивается 

орнамент – не ясно, потому что он бесконечен. Яв-

ных «обрубленных» концов в берестяных, напри-

мер, коробах, корзинках не должно быть. Орна-

мент, как космос, не имеет конца. По-ульчски ба – 

бесконечность, Вселенная, такое вот ёмкое поня-

тие». 

Ощущение мира как прекрасной гармонии – 

наверное, в этом тайна не только ульчской, но и 

всей приамурской культуры. Вероятно, потому, как 

раньше казалось, «примитивные» по мышлению 

аборигены смогли подняться до таких художе-

ственных высот, создать удивительный по красоте 

визуальный мир. Ульчская культура сама по себе – 

витиеватый орнамент, где мастера в эпоху безверия 

смогли сохранить память своего народа. Вглядев-

шись в спирали ульчского орнамента, зритель не-

вольно удивляется их плавности. Это – мастерство, 

накопленное годами, ведь известно, неопытная 

рука часто делает «угловатости», а мастер ведёт ли-

нию на «одном дыхании», заворачивая её в спи-

рали, почти идеальные окружности, дуги. Каждая 

из них говорит о вечном движении нити Времени. 

Нужно лишь не обрывать эту нить, связывающую 

духов тайги и реки с людьми. 

На сцене булавинского дома культуры древние 

обряды оживают. В Булаве есть школа искусств, 

директором которой является Юрий Никитович 

Куйсали. Заходя в неё, человек попадает в этногра-

фический музей, где большинство предметов по-

священо медвежьему празднику. Это живое про-

странство, где возрождаются мелодии и пластика 

ушедшей эпохи. Когда-то в стенах школы прошёл 

последний медвежий праздник. Теперь здесь пре-

подаётся народное декоративно-прикладное искус-

ство, танец и музыка, ученики школы. Есть свои ан-

самбли: взрослый – «Гива» («Рассвет») и детские – 

«Диро» («Пуночка») и «Хоста». Возрождение мед-

вежьего праздника в Булаве – целый процесс. Дети 

утром изучают орнаментальное искусство, днём – 

историю края, вечером репетируют сценки и наци-

ональные танцы. Вышиванию учат мастерицы Куй-

сали Лилия Викторовна и Хатхил Людмила Бори-

совна, активные общественные деятели, победи-

тельницы и участницы многих выставок. Учатся 

ребята и игре на фортепьяно, национальных ин-

струментах, петь ульчские песни и рассказывать 

ульчские скороговорки у Дечули Лилии Петровны. 

К слову, один из музыкальных инструментов, вар-

ган, считают ульчи, достался им от медведя. «Один 
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юноша услышал чудесные звуки и решил узнать, 

откуда они берутся. Вышел на поляну, а там – мед-

ведь, сидит около пня и играет на щепках. Юноша 

подождал, когда медведь уйдёт, затем собрал 

щепки и сделал из них варган – мухэнэ. Есть у уль-

чей и однострунная скрипка из дерева и рыбьей 

кожи сирпакту. Ещё один инструмент, который по-

явился у ульчей благодаря медведю – музыкальное 

бревно. Стучат по нему деревянными палками, и 

только по особым случаям, отбивая ритмы, значе-

ние которых определяется так – медведь «сидит», 

«идёт», «танцует», «ест» и т.д. Бревно ансамбли ис-

пользуют только в сценической постановке «Мед-

вежий праздник». В ульчских танцах этого номера 

сначала обыгрывается природа Амура, затем – 

жизнь ульчей: охота, прыжки через канат как сим-

вол появления детей и, наконец, смерть медведя, 

которую показывают взмахами рук, стружками из 

ольхи, черёмухи или осины под нарастающий ритм 

бубнов. После наступает время гуляний под груст-

ное пение о связи мира духов и земных страстей. В 

светской постановке так сложно и так необходимо 

передать смысл древнего праздника, не исказив 

традиций. Сегодня медвежий праздник, можно ска-

зать, получил новое имя – День ульчской культуры, 

который из года в год проводится в Хабаровске. 

Хранители прошлого готовят свои заветы будущим 

поколениям. «Медвежьи игры» по старым канонам 

ульчи не проводят – боятся сделать ошибку в обря-

дах. Шутить с медведем Дуэнтэ-эдени, покровите-

лем рода ульчей, опасно. 

 

  
Участница фолклорных ансамблей «Диро» и 

«Гива» Дарья Лобанова 

Солистки ансамбля«Диро» участницы проекта 

«Ты супер! Танцы» - Валерия Дечули и Юлия Вет-

кан 

 
Юная ульчанка. Лица «народа большой реки» 

 

Признанные ульчские мастерицы передают бо-

гатый творческий опыт молодым, начинающим, 

что позволяет им понимать, каким богатым творче-

ским наследием обладает маленькая ульчская 

народность Амура. Возрождение традиционного 

искусства ульчей в наше время происходит за счет 

активного участия в крупных художественных вы-

ставках не только известных мастериц, но и членов 

Союза художников народного искусства, детей и 

молодежи. У детей из небольшого ульчского села 
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Булава ежедневно плотное расписание в образова-

тельном процессе школы и в системе дополнитель-

ного образования. Им еще только предстоит осо-

знать «важность пути назад к корням своего Рода», 

потому как если не приобщать детей и молодежь к 

культуре своего народа, то без воспитания они вы-

порхнут из гнезда, так и не узнав, кто они, не осо-

знав, что их предки – те, кто заключал «договор» с 

таёжными духами, что они сами – настоящие ульчи, 

народ Мангу, народ «большой реки», и они этим 

могут гордиться!  
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Аннотация 

В бывших союзных республиках СССР вопрос изучения истории политических репрессий советского 

периода и реабилитации жертв репрессий крайне избирательно. В Узбекистане отсутствует законодатель-

ство о реабилитации жертв политических репрессий советского периода. Эта ситуация также имеет нега-

тивное отношение к научно-исследовательской деятельности ученых гуманитарного профиля. В научной 

литературе по проблемам политических репрессий касательно казахов, проживавших в советских респуб-

ликах Средней Азии, есть лишь частичное упоминание этой проблемы как актуальной для исследователей, 

а также отдельные фамилии репрессированных казахов В данной работе уделено внимание обобщающим 

трудам академического изложения, монографическим разработкам, оригинальным исследованиям с само-

стоятельными сюжетами о политических репрессиях, основанных на материалах ведомственных архивов, 

а также сборникам документов, причем с учетом периодизации общесоюзной репрессивной политики в 

Республике Узбекистан. Именно эти, пока малочисленные, работы ценны как с концептуальной, так и со-

держательной стороны для проведения сравнительного анализа накопления историографических фактов 

специалистами разных научных школ. 

Abstract 

In the former Soviet republics of the USSR, the issue of studying the history of political repression of the 

Soviet period and the rehabilitation of victims of repression is extremely selective. Uzbekistan lacks legislation on 

the rehabilitation of victims of political repression of the Soviet period. This situation also has a negative relation 

to the research activities of humanitarian scientists. In the scientific literature on the problems of political repres-

sion regarding the Kazakhs who lived in the Soviet republics of Central Asia, there is only a partial mention of 

this problem that is relevant for researchers, as well as individual names of repressed Kazakhs. In this publication, 

special attention is paid to generalizing works of academic presentation, monographic developments, original re-

search with independent stories about political repression based on materials from departmental archives, as well 

as collections of documents, taking into account the periodization of the all-Union repressive policy in the Republic 

of Uzbekistan. These few works are valuable both from the conceptual and substantive sides for a comparative 

analysis of the accumulation of historiographic facts by specialists from different scientific schools. 

Ключевые слова: политические репрессии, реабилитация, жертвы политических репрессий, исто-

риография, казахи. 

Keywords: political repression, rehabilitation, victims of political repression, historiography, Kazakhs. 

 

История народов Средней Азии, как и 

Казахстана, первых трех десятилетий ХХ века яв-

ляется важным этапом в становлении националь-

ной государственности. После окончания Граждан-

ской войны была установлена советская власть на 

местах. Политические репрессии администра-

тивно-командной системы, пик которых пришелся 

на 30-е – начало 40-х годов – общая трагическая ис-

тория народов, проживавших на территории Совет-

ского Союза. Неслучайно большинство научных 
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публикаций по теме политических репрессий уви-

дело свет после развала СССР. Это было связано с 

деидеологизацией и устранением государственной 

цензуры, началом рассекречивания архивных доку-

ментов и предоставлением исследователям доступа 

к ведомственным архивам. 

Значительный вклад в изучение истории поли-

тических репрессий внесли ученые Узбекистана. 

Одним из первых по исследованию данной про-

блемы взялись Р.А. Арипов, Н.Я. Мильштейн – ав-

торы книги «Из истории органов госбезопасности 

Узбекистана: (Документальные очерки истории, 

1917-1930 гг.» [1], в которой рассматриваются во-

просы создания и развития органов госбезопасно-

сти в Узбекистане в первые годы Советской власти. 

Также борьба с агентурой иностранных разведок и 

внутренней контрреволюцией, роль органов госбе-

зопасности в ликвидации басмачества. Хасанов 

Б.В. в работе «Национальная интеллигенция Узбе-

кистана и исторические процессы 1917 - начала 50-

х годов» раскрывает отношение Советской власти к 

национальной интеллигенции Туркестана (1917-

1920), проблемы национальных учительских кад-

ров, старые и новые школы, социальные меры вла-

стей и реальное положение интеллигенции [2].  

Экономические и политические преобразова-

ния в республике в 1920-1930-е гг. и их влияние на 

интеллигенцию, социальная политика и репрессии 

против интеллигенции, роль национальной интел-

лигенции в позитивных процессах в военное и по-

слевоенное время и продолжение репрессивной 

практики сталинизма в области культуры. Зарожде-

ние и оформление движения за автономию Турке-

стана, басмаческое движение в Фергане, просовет-

ские режимы в Бухаре и Хиве, общественно-поли-

тическая жизнь Туркестанской республики в 1921-

1924 гг.: вооруженное противостояние Советской 

власти, национальная политика, тотальная совети-

зация Туркестана, репрессии против национальных 

лидеров изложены в коллективном труде «Турке-

стан в начале ХХ века: К истории истоков нацио-

нальной независимости» [3].  

Надо отметить, что на сегодня большую ра-

боту по сбору, изучению и публикации материалов, 

связанных с жизнью и деятельностью репрессиро-

ванных узбекистанцев, проводит благотворитель-

ный фонд «Шахидлар хотираси» (Памяти жертв ре-

прессий) и Международный благотворительный 

фонд научно-практической экспедиции «Мерос» 

(«Наследие») в городе Андижане. Под их руковод-

ством организовано несколько научно-исследова-

тельских экспедиций по Узбекистану, Российской 

Федерации, Украины и Казахстана. По результатам 

экспедиции в вышедшем из печати сборнике доку-

ментов и материалов «Жертвы репрессий» из пяти 

книг имеются важные сведения о лицах, репресси-

рованных в 1937-1938 годы в Узбекистане и за его 

пределами: «Репрессия: 1937-1938 гг. Документы и 

материалы» [4], «Катагон Курбонлари 1937 йил 10 

август - 5 ноябрь: Иккинчи китоб» [5], под общей 

редакцией Каримова Н.Ф. «Репрессия. 1937-1938 

гг.: Документы и материалы. Вып. 3: Жертвы Боль-

шого террора из Узбекистана. 1937 год, ноябрь» [6] 

и «Репрессия. 1937-1938 гг.: Документы и матери-

алы. Вып. 4: Жертвы Большого террора из Узбеки-

стана. 1937 год, декабрь» [7], «Катагон Курбон-

лари: 5-китоб» [8]. Авторы на базе выявленных ар-

хивных документов и материалов дают 

возможность восстановить подлинную картину 

массовых репрессий. Документы свидетельствуют, 

что в 1937-1938 годах чистка партийного и государ-

ственного аппарата совпала с крупномасштабной 

чисткой общества, переросла в Большой террор. В 

течение второй половины 1937 года все силы НКВД 

были направлены на «чистку» страны от «антисо-

ветских элементов». Особую группу среди опубли-

кованных в сборнике документов секретного дело-

производства составляют директивы и постановле-

ния Политбюро ЦК ВКП(б), постановления СНК 

СССР, приказы и циркуляры НКВД СССР «Об опе-

рации по репрессированию бывших кулаков, уго-

ловников и других антисоветских элементов», «Об 

операции по репрессированию жен и детей измен-

ников Родины», «О порядке выдачи на опеку род-

ственникам детей, родители которых репрессиро-

ваны» и другие, составившие институциональную 

основу репрессивной политики государства, су-

дебно-следственная документация, представленная 

местными архивными материалами». Ценными ин-

формационными материалами являются сводки и 

статистические сведения ГУГБ НКВД об общей 

численности, национальном составе арестованных 

и осужденных по делам органов НКВД, а также за-

ключенных в ИТЛ в 1937-1938 гг. По данным вто-

рого выпуска книги на 30 сентября по республике 

были арестованы и осуждены 10 700 человек, из 

них к расстрелу приговорены 3613 человек, 8-10 

лет лагерей получили 7087 человек. В третьем вы-

пуске сборника помимо протоколов заседаний 

«тройки» НКВД Узбекской ССР, которые состоя-

лись с 13 по 28 ноября 1937 года, включает в себя 

имена расстрелянных и приговоренных к заключе-

нию в лагеря. В четвертом выпуске, также опубли-

кованы протоколы заседаний «тройки» НКВД Уз-

бекской ССР и списки репрессированных, где боль-

шее количество выпадают на Андижанский, 

Бухарский и Сурхандарьинский округа. 

Также Благотворительный фонд «Шахидлар-

хотираси», Институт истории Академии наук рес-

публики Узбекистан, Андижанский Государствен-

ный университет им. Бабура выпустили совмест-

ный сборник «Трагедия среднеазиатского кишлака: 

коллективизация, раскулачивание, ссылка: 1929-

1955 гг. Документы и материалы», который на се-

годня восполняет также пробелы «белых пятен» в 

изучении данной проблемы [9]. В основном базу 

составили документы по раскулачиванию и коллек-

тивизации в Узбекистане в 1929-1931 гг., хранящи-

еся в ГАРФ, ЦА ФСБ РФ, архивах Ставропольского 

края, Украины и Узбекистана.  

«В архивах Узбекистана еще находится на хра-

нении 583 архивных уголовных дела в отношении 

740 граждан Казахстана, осужденных военными 

трибуналами, дислоцированными на территории 

Казахской ССР, а также 17 тысяч материалов на 

спецпоселенцев, находившихся на поселении в 
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Южно-Казахстанской области» [10]. В 2020 г. Пре-

зидент Узбекистана Ш. Мирзиёев предложил уве-

ковечить память всех репрессированных за период 

с 1937 по 1957 год. По предварительным оценкам 

речь идет о 100 тысяч человек, из которых 13 тысяч 

расстреляны. Поручено провести изыскания по 

каждому репрессированному, узнать его историю, 

встретиться с родственниками, издать книги о дея-

тельности жертв сталинского террора, увековечить 

их именами, «чтобы наш народ знал и никогда не 

забывал о прошлом, ценил нынешнюю мирную 

жизнь». 

Таким образом, краткий историографический 

анализ проблемы показывает, что на сегодня в ис-

ториографии отечественной истории Узбекистана и 

соседних республик, несмотря на наличие широ-

кого интереса к данной проблеме, следует конста-

тировать, что при огромном количестве исследова-

ний проблемы репрессии и судьбы жертв недоста-

точно раскрыто и требует комплексного цельного 

научного исследования.  

В сознание народа за все годы тоталитарного 

режима советской власти (1917–1991 гг.) активно 

внедрялась идея целесообразности и необходимо-

сти политических репрессий в Советском Союзе, 

которая нашла отражение в первую очередь дирек-

тивных документах ВКП(б)-КПСС. Для исследова-

телей были закрыты важные фонды партийных, 

государственных, в том числе ведомственных архи-

вов. Распад СССР привел, в частности, к тому, что 

казахи бывшего СССР теперь разделены не адми-

нистративными, а государственными границами, и 

остались гражданами разных стран. Как показывает 

анализ публикаций, в Узбекистане, и др. изучение 

истории казахской общины не являлось в советское 

время и не является в условиях независимости этих 

стран актуальным научным направлением. Фами-

лии и судьбы казахов не представлены в изданных 

архивных документах и воспоминаниях жертв по-

литических репрессий, или их потомков. Поэтому 

история, этапы и ход репрессивной политики в от-

ношении казахского населения Средней Азии в 

научной литературе фактически не рассмотрены и 

нет ни одного самостоятельного фундаментального 

труда, как республиках Средней Азии, так и в Рес-

публике Казахстан.  

В 2020 году накануне Дня памяти жертв поли-

тических репрессий в своем обращении к казах-

станцам Президент РК Касым-Жомарт Токаев со-

общил о поручении создать Государственную ко-

миссию по полной реабилитации жертв 

политических репрессий для завершения работы по 

восстановлению исторической справедливости 

[11]. Действительно, политические репрессии – это 

живая история жизни нашего народа, связанная со 

многими нитями сегодняшнего дня. Особенно важ-

ным в этой связи является осознание трагических 

событии 1920-1940-х годов, которые характеризу-

ются разрывом национальной традиций, утратой 

преемственности культурного опыта. Массовые 

жертвы и убийства в ходе национально-освободи-

тельных движений, гонения представителей рели-

гиозных конфессий, выселение в 20–30-е годы му-

сульманского духовенства (ишанов, имамов, мулл) 

за пределы Казахстана, а также уничтожение целых 

социальных слоев баев и зажиточных крестьян в 

ходе насильственной коллективизации; голод, 

унесший жизни миллионов людей; массовые ре-

прессии против казахской творческой интеллиген-

ции и общественно-политических деятелей, и чле-

нов их семей. В ходе которых миллионы людей 

были лишены жизни, стали узниками ГУЛАГа, 

многие из них вынуждены были эмигрировать за 

пределы Казахстана. особенно это проявляется в 

20–30-годы прошлого столетия, когда взаимоотно-

шение Советской власти и мусульманского духо-

венства было непростым, в это время начинается 

тотальная «война» с кулачеством, а заодно с духо-

венством.  

Необходимо продолжить исследования поли-

тических репрессий, как опыт и уроки истории в ко-

операции ученых Республики Казахстан со специа-

листами других стран, где исторически представ-

лена казахская община, или сформировавшаяся по 

политическим, идеологическим, религиозным при-

чинам казахская диаспора. 

 

Статья выполнена в рамках реализации про-

екта «Политические репрессии среди казахов на 

территории республик Средней Азии в 20–50-е 

годы XX века (в свете новых архивных источни-

ков)» МОН РК. 
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Анотація 

У статті на основі зарубіжних і вітчизняних джерел розкрито еволюцію запалювальної зброї та узага-

льнено світовий досвід її застосування у воєнних конфліктах періоду між Першою та Другою світовими 

війнами. Досліджено розвиток сухопутних, авіаційних і морських запалювальних засобів, показано їх 

вплив на розвиток воєнного мистецтва в оборонних і наступальних діях. 

Abstract 

The article describes evolution of incendiary weapons on the basis of foreign and domestic sources and sum-

marizes the world experience with their use in military conflicts between the WWI and WWII. The development 

of land, aviation and naval incendiary means has been studied, and their influence on the development of military 

art in defensive and offensive actions has been shown. 

Ключові слова: Рифська війна 1921–1926 рр., друга італійсько-абіссинська війна 1935–1936 рр., бої 

на оз. Хасан 1938 р., бої на Халхін-Голі 1939 р., Громадянська війна в Іспанії 1936–1939 рр., радянсько-

фінляндської війни 1939–1940 рр., запалювальна зброя, запалювальна речовина, вогнемет, вогнеметний 

танк, запалювальна бомба.  

Keywords: Rif War1921–1926, Second Italo-Abyssinian War 1935–1936, Battle of Lake Khasan 1938, Bat-

tles of Khalkhin Gol 1939, Spanish Civil War 1936–1939, Soviet-Finnish War 1939–1940, incendiary weapons, 

incendiary substance, flamethrower, flame tank, incendiary bombs.  

 

Постановка проблеми. Досвід воєнних конфлік-

тів ХХ – початку ХХІ ст. свідчить, що у збройній бо-

ротьбі сучасності широко застосовується запалюва-

льна зброя – зброя чи боєприпаси, призначені для ура-

ження живої сили та об’єктів противника, дія яких 

заснована на використанні запалювальних речовин 

(спеціальних хімічних сумішей, що виділяють під час 

горіння велику теплову енергію і токсичні речовини) 

[18; 8, с.347]. У контексті дослідження задекларованої 

теми, а також з точки зору розвитку воєнно-історич-

ної науки, становить інтерес період між Першою та 

Другою світовими війнами (далі – міжвоєнний пе-

ріод), під час якого були розроблені та випробувані у 

реальних бойових умовах сухопутні, морські та авіа-

ційні запалювальні засоби, відпрацьовані нові такти-

чні способи їх застосування в оборонних і наступаль-

них діях, що, врешті-решт, вплинуло на розвиток во-

єнного мистецтва. 

Аналіз літератури. Аналіз знайденої літератури 

за темою дослідження засвідчив, що проблематика 

розвитку різних видів запалювальної зброї та їх за-

стосування у міжвоєнний період, незважаючи на ак-

туальність і наукове значення, дотепер повністю не 

розкрита. До цього часу вийшла незначна кількість 

наукових праць, однак вони, за незначним виклю-

ченням, розглядають лише окремі її аспекти. Серед 
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них заслуговує на увагу монографії М. Корсуна 

(1939) [14], А. Козлова (1997) [12], М. Павлова, І. 

Желтова та І. Павлова (2001) [17], А. Шталя (2003) 

[28], збірники статистичних матеріалів [10; 20], на-

уково-популярні видання А. Ардашева та С. Федо-

сєєва (2005 р.) [5; 6], А. Глухова (2006 р.) [9] та інші. 

У них автори висвітлюють історію розвитку ручних 

піхотних і танкових вогнеметів, вогнеметних танків, 

наводять тактико-технічні характеристики різнома-

нітних, переважно сухопутних, зразків запалюваль-

них засобів. Водночас, історія морських і повітряних 

запалювальних засобів практично не досліджується. 

Українська історіографія не має узагальнюючих на-

укових праць із зазначеної проблематики, що зумов-

лює потребу такої праці.  

Метою дослідження є узагальнення світового 

досвіду створення запалювальної зброї та її засто-

сування у воєнних конфліктах у період між двома 

світовими війнами.  

Викладення основного матеріалу. Після закін-

чення Першої світової війни більшість держав 

спрямували свої зусилля на удосконалення існую-

чих і розроблення нових видів запалювальної зброї, 

передусім переносних струменевих (ранцевих) вог-

неметів, вогнеметних танків (самохідних вогнеме-

тів), авіаційних запалювальних засобів ураження, а 

також створення нових запалювальних сумішей. 

Слід зазначити, що у міжвоєнний період розроблен-

ням різних вогнеметних систем займалася перева-

жно радянська воєнна наука, яка бачила велике зна-

чення вогнеметів у сучасній війні. Але лідерство у 

розвитку вогнеметів належало Німеччині, де до 

1934 р. був створений ранцевий піхотний вогнемет 

Fm.W.-34, що був масою біля 18 кг, метав вогонь до 

30 м і був надійнішим за подібні іноземні аналоги 

[22, с.58]. Від часів Першої світової війни вогне-

мети міцно зайняли місце в системі озброєння пі-

хоти. На вогнеметні підрозділи покладалися такі за-

вдання як підтримка піхоти при штурмі укріплених 

споруд і зайнятих противником будівель, ураження 

відкритої живої сили, вогневих засобів, броньова-

ної і неброньованої техніки тощо, що знаходило ві-

дображення у бойових військових статутах, наста-

новах і керівництвах. Тим часом більшість зарубіж-

них армій в результаті неправильної оцінки досвіду 

Першої світової війни недооцінювали або навіть 

повністю заперечували значення вогнеметної зброї 

[4, с.21; 6, с.48].  

На початку 1930-х рр. з'явилися перші вдалі 

зразки вогнеметних танків – танків, на яких в якості 

основного озброєння встановлювався вогнемет. Як 

зазначає Ф. Мітчель, танки не виграли Першу сві-

тову війну, але вони створили умови, що зробили 

можливою перемогу. Вони одні опинилися у змозі 

прорвати найбільш укріплені позиції і розтрощити 

всякий супротив. Робота, яку піхота могла б вико-

нати протягом багатьох тижнів з величезними зу-

силлями і втратами, виконувалася танками в один 

день і з невеликими втратами в людях. Вони повер-

нули також війні елемент раптовості, так як атаку-

вали без попередньої артилерійської підготовки. 

Танки у величезній мірі зміцнювали дух піхоти на-

віть тоді, коли вони застосовувалися в невеликому 

числі; водночас, як показав досвід, вони здійсню-

вали великий деморалізуючий ефект на ворожу пі-

хоту [16, с.87–88, 90]. Враховуючи досвід війни, 

встановлення вогнеметів на танки дозволило усу-

нути слабку маневреність і громіздкість вогнеметів – 

найбільші недоліки, що заважали використовувати 

їх в якості наступальної зброї [4, с.4]. Вогнеметні та-

нки, що розроблялися, призначалися для підтримки 

піхоти під час штурму укріплених районів, дотів, 

дзотів та інших оборонних споруд, ураження живої 

сили противника вогнеметанням, а також могли за-

стосовуватися для пускання диму, дегазації і зара-

ження місцевості бойовими отруйними речовинами. 

У періоді між світовими війнами лідерами у розро-

блення вогнеметних танків (самохідних вогнеме-

тів) були Італія та СРСР. Німеччина, США, Велика 

Британія та інші країни Британської Співдружності 

націй (англ. Commonwealth of Nations, або British 

Commonwealth) практично до початку Другої світо-

вої війни цьому напрямку не приділяли значної 

уваги [6, с.48–49]. Танкові вогнемети були струме-

невими та за конструкцією принципово не відрізня-

лися від ранцевих і траншейних періоду Першої сві-

тової війни. У них використовувалися різні запалю-

вачі – хімічні (сірчана кислота і змочена бензином 

пакля), електрофакельні, терочні, порохові [4, с.4]. 

Вважається, що перше бойове застосуванням 

вогнеметних танків відбулося у 1936 р. у війні в 

Абіссинії між Королівством Італія та Ефіопською ім-

перією (інші назви – Друга італо-ефіопська війна чи 

Друга італо-абіссинська війна, Італо-ефіопська війна 

1935–1936 рр.). Це були італійські вогнеметні танке-

тки (самохідні вогнемети) Carro Veloce CV-3/35 L.F. 

(Lancia Fiamme); після 1938 р. іменувалися L.3/lf. 

Вони мали на озброєнні пневматичний струменевий 

вогнемет Lanciafiamme Modello 35 (з двома резерву-

арами для запалювальної суміші) з дальністю вогне-

метання до 45 м, тривалість вогнеметання – 20 с. У 

броньованому напівпричепі знаходився 500-літро-

вий резервуар із запалювальною сумішшю, з'єдна-

ний шлангом з вогнеметом (пізніше замість причепа 

був створений варіант танкетки з установкою 60-лі-

трового бака над моторним відділенням). У березні–

квітні 1936 р. вогнеметні танкетки у тісній взаємодії 

з піхотою брали участь у боях біля м. Аббі-Адді й оз. 

Ашангі, під час яких італійцям вдалося розбити ос-

новні сили противника та вийти на ближні підступи 

до ефіопської столиці м. Адіс-Абеби. Вогнеметна 

зброя справила великий психологічний вплив на со-

лдатів ефіопської армії, що складалася у більшості 

своїй з племен, була недостатньо організованою, 

вкрай слабо оснащеною військовою технікою та не-

навченою способам ведення сучасного бою [28, 

с.155, 201–204; 14, с.28–30, 72, 78–79; 7, с.112, 114]. 

У СРСР роботи зі створення вогнеметних танків 

офіційно розпочалися у 1931 р. і пов’язувалися, пе-

редусім, з підготовкою до війни з широким застосу-

ванням хімічної зброї [6, с.49–50]. За існуючими в 

СРСР поглядами, хімічні бойові машини повинні 

були вирішувати цілий комплекс завдань: вогнеме-

тання для знищення живої сили і техніки противника 

(встановлювався вогнемет), хімічне зараження чи 

дегазація місцевості (встановлювалося відповідне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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обладнання), створення димової завіси на полі бою 

(обладнувалися приладами димопускання) [26, с.4]. 

У 1932 р. на базі танкетки Т-27 (скопійована з ан-

глійської танкетки Carden-Loyd Mk VI) було створено 

перший прототип радянської самохідної хімічної (во-

гнеметної) машини ОТ-27 (ХТ-27). Замість кулемета 

ДТ-29 встановлювався брандспойт вогнемета КС-3. 

Резервуар із запалювальною сумішшю монтувався на 

причепі. Вогнеметання здійснювалося за допомогою 

стисненого повітря на дистанцію до 25 м. Усього се-

рійно випущено 187 од. На початок німецько-радян-

ської війни у складі 8-го механізованого корпусу Ки-

ївського особливого військового округу їх ще нарахо-

вувалося 33 од., але усі вони були втрачені у перший 

тиждень липня 1941 р. [26, с.4–5; 23, с.9; 9, с.77]. У 

подальшому, хімічні модифікації з вогнеметною апа-

ратурою розроблялися практично на усіх серійних і 

більшості дослідних зразках танків. На базі легкого 

танка Т-26, танка безпосередньої підтримки піхоти, 

був розроблений легкий хімічний (вогнеметний) танк 

ХТ-26 / БХМ-3 (випускався у 1933–1936 рр. і став са-

мим найчисельнішим вогнеметним танком у Черво-

ній армії; всього було випущено біля 600 машин) [4, 

с.8; 25]. У башті танка встановлювалися вогнемет КС-

24 і спарений з ним 7,62-мм кулемет ДТ. Боєкомплект 

складали 400 л запалювальної суміші (65% мазут + 

35% гас [17, с.150]) і 1764 патрони. Дальність вогне-

метання становила 35 м, кількість 1-секундних пострі-

лів – 70. За один постріл під тиском стисненого пові-

тря в 12 кг/см2 вистрілювалося 5 л запалювальної су-

міші. Підпалювалася суміш від факела палаючого 

бензину, а бензин – від електричної запалювальної 

свічки. Залежно від бойового завдання крім запалюва-

льної суміші бак танка міг заповнюватися димоутво-

рюючою сумішшю, бойовими отруйними речови-

нами стійкого або нестійкого типу, а також водою чи 

мильною рідиною для дегазації місцевості. Для роз-

пилення отруйної речовини та димопускання викори-

стовувався розпилювач, що розташовувався в кормо-

вій частині машини. На базі хімічного (вогнеметного) 

танка ХТ-26 були розроблені й інші, досконаліші, во-

гнеметні танки, зокрема: ХТ-130, ХТ-133, ХТ-134. 

Вони мали більші дальність стрільби (до 50 м) і відпо-

відали вимогам тогочасного сучасного бою [6, с.55–

56, 63; 9, с.78]. Встановлення вогнемету у башті за-

мість гармати допускало круговий обстріл з нього. 

Водночас, вогнеметні танки, озброєні вогнеметами – 

зброєю ближнього бою з обмеженим радіусом дії до 

декілька десятків метрів, – були беззахисними від за-

собів дальнього ураження, передусім танків і проти-

танкової артилерії, а після витрати запалювальної су-

міші вони ставали майже непридатними для ведення 

подальших бойових дій. Тому у 1939–1940 рр. почали 

розроблятися вогнеметні танки з гарматним озброєн-

ням, яким став легкий хімічний (вогнеметний) танк 

ХТ-134, озброєний 45-мм гарматою зразка 1934/38 р., 

хоча запас запалювальної суміші зменшився до 140 л 

[6, с.62–63]. Усього в СРСР до початку Другої світової 

війни було випущено 1276 хімічних (вогнеметних) та-

нків: ХТ-26 – 602 (1932–1935 рр.), ХТ-130 – 403 

(1936–1939 рр.), ХТ-133 – 269 (1939–1940 рр.), ХТ-134 

– 2 (1940 р.) [9, с.78, 81]. 

Вперше радянські вогнеметні танки були за-

стосовані в серпні 1938 р. проти японських військ у 

боях біля оз. Хасан (Чжангуський інцидент). 9 тан-

ків ХТ-26 разом з “лінійними” танками Т-26 і бро-

неавтомобілями БА-6 становили основу бронетан-

кових сил Червоної армії у цьому регіоні та брали 

участь у боях зі штурму висоти Заозерна. Хоча ра-

дянська сторона мала чисельну перевагу, проти дії 

ХТ-26 були не достатньо успішними через розлогу 

місцевість (сопки, яри, болота), що ускладнювала 

підхід танків до японських позицій на дистанцію 

пострілу. Тоді один танк було безповоротно втра-

чено, а решта вимагали ремонту різної складності 

[7, с.171; 25]. 

У серпні 1939 р. радянські вогнеметні танки ХТ-

26 і ХТ-130 застосовувалися у боях з японцями біля р. 

Халхін-Гол (яп. – “інцидент біля Номон-Хана”), де рів-

нинна місцевість сприяла їм доволі успішно діяти під 

час виконання завдань з підтримки наступу піхоти, 

оборони переправ через річку, “випалення” та “вику-

рювання” ворожої піхоти із окопів та інших укриттів [9, 

с.82].  

В ході радянсько-фінляндської війни 1939–1940 

рр. (фін. Talvisota – Зимова війна) вони залучалися до 

прориву Лінії Маннергейма (фін. Mannerheim-linja) та 

інших бойових завдань, але їх дії були не досить вда-

лими, а втрати суттєвими. Так, із 446 вогнеметних та-

нків, які брали участь у боях на Карельському пере-

шийку, було втрачено 124 танків ХТ-26, ХТ-130, ХТ-

133 і ТТ-26 (6 од.) [4, с.21; 6, с.71]. Це обумовлюва-

лося суворою зимою (морози до 40–45С), глибоким 

сніговим покровом, у якому загрузали машини, ліси-

сто-озерно-болотяною та, до того, замінованою місце-

вістю, яка значно обмежувала маневр [10, с.94, 98; 20, 

с.173; 11, с.135], відсутністю повноцінної протиснаря-

дної броні, а також зовнішньою відмінністю вогнеме-

тних танків від лінійних танків, що сприяло против-

нику заздалегідь виявляти перші і зосереджувати 

проти них вогонь протитанкових засобів. До того, не-

велика дальність вогнеметання змушувала танки на-

ближатися до цілі на малі дистанції, що призводило 

до значних втрат [9, с.3, 82–83; 1, р.42, 47]. Невипад-

ково відсоток безповоротних втрат при ураженні вог-

неметних танків (34,3 %) був значно вище, ніж у лі-

нійних (14,9 %), тому, що внаслідок попадання в бак 

із запалювальною сумішшю снаряда чи осколка вини-

кала пожежа, що виводила техніку з ладу [6, с.71]. За-

значене також свідчить, на нашу думку, що вогнеме-

тні танки були для противника пріоритетними цілями. 

Вогнеметні танки діяли як правило у складі 

блокувальної (штурмової) групи, до якої включа-

лося три лінійних і два вогнеметних танки, взвод 

саперів, до роти піхоти, два-три кулемети і одна-дві 

гармати. Тактика була такою: лінійні танки з дале-

ких дистанцій вели вогонь прямою наводкою по ам-

бразурах і прилеглим до дотів траншеях, забезпечу-

ючи підхід вогнеметних танків на дистанцію вогне-

метання: вогнеметні танки заливали амбразури і 

двері укріплення запалювальною сумішшю та під-

палювали її; водночас сапери підходили до доту, за-

кладали під нього вибухівку і підривали, а піхота 
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прикривала саперів від контратак противника. Най-

частіше ці дії відбувалися вночі або у снігопад, що 

забезпечувало прихованість [6, с.71]. 

До кінця 1930-х рр. відбувся стрімкий розви-

ток авіаційної техніки, що дозволило значно збіль-

шити бомбове навантаження бомбардувальників 

порівняно з періодом Першої світової війни. Розро-

блення авіаційних боєприпасів відбувалося у на-

прямку збільшення площі ураження з метою нане-

сення максимальної шкоди ворожій піхоті, техніки 

та споруд, що знаходилися на ній. Наприклад, у 

1940 р., під час радянсько-фінляндської війни, ра-

дянська авіація бомбардувала м. Гельсінкі та інші 

фінляндські міста ротативно-розсіюючими бом-

бами РРАБ-3, названими фінами “хлібним коши-

ком Молотова” (фин. Molotovin leipäkori) або “хлі-

бницями Молотова”. Бомба була довжиною 2,25 м, 

діаметром 0,9 м і важила 250 кг. Її внутрішня поро-

жнина поділялася перегородками на 3 відсіки, в 

яких поміщалися 60 малокаліберних запалювальних 

авіабомб ЗАБ-1э (Запалювальна Авіаційна Бомба, ма-

сою 1 кг [3]). Корпус цих бомб, в який вкладали пре-

совану термітну шашку, був виконаний з алюмінійма-

гнієвого сплаву “електрон”. Згораючи упродовж 1,2 

хв., боєприпас утворював температуру полум'я 2000–

2500°С. Горіння супроводжувалося інтенсивним іск-

роутворенням і розкиданням гарячих шлаків на відс-

тань до 0,5 м [29]. Завдяки встановленому хвостовому 

оперінню під кутом 45˚ до поздовжньої вісі РРАБ-3 

під час падіння оберталася з великою частотою, роз-

кидаючи малі бомби в сторони, рівномірно накрива-

ючи площу. Залежно від типу та калібру спорядження 

ротативно-розсіюючі авіабомби застосовували для 

ураження живої сили, розташованої на відкритій міс-

цевості, в легких укриттях польового типу, за бронею 

автомашин, легких і середніх танків а також ство-

рення вогнищ пожеж. Залежно від висоти скидання 

РРАБ-3 площа ураження складала від 220–850 м2 

(3000 м) до 480–1100 м2 (3000–5000 м) [27, с.679; 2; 

13; 21; 24]. 

У міжвоєнному періоді подальшого розвитку на-

були запалювальні гранати. Їх почали виготовляти у 

кустарних умовах із звичайних скляних пляшок, на-

повнених горючою рідиною (бензином та ін.). Впе-

рше ця зброя була використана німецькою піхотою в 

оборонних боях проти англійських танків ще під час 

Першої світової війни. Надалі “бензинові бомби” за-

стосовувалися у Рифській війні 1921–1926 рр., Грома-

дянській війні в Іспанії 1936–1939 рр., у боях між япо-

нськими та радянськими військами біля оз. Хасан 

(1938 р.) та на р. Халхін-Гол (1939 р.), де, наприклад, 

у складі японських піхотних рот діяли так звані “про-

титанкові команди” з 10–12 солдатів, озброєних скля-

ними пляшками з горючою сумішшю і протитанко-

вими шестовими мінами. Вони виявилися доволі про-

стим, дешевим та ефективним засобом боротьби з 

ворожою бронетехнікою, передусім із танками і були 

взяті на озброєння практично усіма воюючими  

Під час радянсько-фінляндської війни 1939–

1940 рр. запалювальні пляшки (фін. polttopullo) впе-

рше почали виготовлятися у великій кількості у 

промислових масштабах. Це було обумовлено пот-

ребою боротьби з радянськими танками, які кількі-

сно (загальне співвідношення – 1 до 80 [12], на Ка-

рельському перешийку – 1 (32 од.) до 46,5 (1490 од.) 

[33, с. 196]) і тактико-технічними характеристи-

ками значно перевершували фінляндські, а також із 

відсутністю ефективної протитанкової зброї [33, с. 

195–196; 35, с.70]. На виробничих лініях алкоголь-

ної компанії “Alko” було виготовлено 542,2 тис. 

пляшок, а на заводі “Alko-Rajamäki” – 450 тис. В 

ході війни запалювальна скляна граната набула вла-

сне ім’я – “Коктель для Молотова” чи “Коктель Мо-

лотова” (англ. “Molotov Coctail”). Стандартним 

складом фінського “коктейлів” була така суміш: 

60% денатурату, 32% гасу, 8% дьоготь. Спочатку 

суміш запалювалася двома “штормовими сірни-

ками” (основним або запасним), що знаходилися у 

теплоізолюючому матеріалі та кріпилися до пля-

шки ізолентою. Пізніше в пляшку поміщали скляну 

ампулу із самозапалювальною речовиною (сірчана 

кислота або білий фосфор у сірковуглецеві); пля-

шки з таким способом підпалу отримали назву “A-

pullo” або “A-bottle”. Під час війни за допомогою 

“коктейлів” було спалено понад чверть (436 од.) зі 

1800 знищених радянських танків [12; 34; 30], що, 

на нашу думку, засвідчило їх перспективу, переду-

сім як засобу протитанкової оборони.  

У 1930–1940-х рр. в СРСР розроблявся як 

зброя ближнього бою 125-мм ампуломет. Він приз-

начався для ураження вогнем чи отруйними речо-

винами, ворожої техніки, піхоти противника в око-

пах і закритих фортифікаційних спорудах, а також 

їх засліплення димом, що утворювався при горінні 

запалювальної суміші. В якості снаряда використо-

вувалися сферичні ампули: скляні – АК-1 (ще імену-

валася АС-1), товщиною 10 мм, що наповнювалися 

отруйними речовинами – іпритом і люїзитом (з по-

чатку 1930-х рр. перебували на озброєнні як хімічні 

боєприпаси), або самозаймистою запалювальною 

сумішшю “КС” чи “БГС”; бляшані – АЖ-2, що мали 

тонші порівняно зі скляними ампулами стінки, мо-

гли бути як литими, так і складатися з двох і більше 

частин. Вони вміщали близько літра вогняної суміші 

чи отруйної речовини та іноді оснащувалися дистан-

ційним детонатором. До номенклатури боєприпасів 

також входили міни, димові шашки і кустарні “про-

пагандистські снаряди”. Метання снаряда здійсню-

валося за допомогою пострілу холостого рушнич-

ного патрона 12-го калібру. Максимальна дальність 

стрільби при нормальних кутах піднесення стано-

вила 240–250 м, при стрільбі по навісній траєкторії з 

великим кутом піднесення – 300–350 м; скоростріль-

ність такої зброї досягала 6–8 пострілів у хвилину. 

Ампуломет виготовлявся як у заводських, так і в на-

півкустарних умовах. Широко застосовувався зі 

змінним успіхом Червоною армією на початку німе-

цько-радянської війни, але через складнощі в обслу-

говуванні і застосуванні він у 1942 р. був знятий з 

озброєння. Сферичні ампули із запалювальною сумі-

шшю ще до 1945 р. застосовувався авіацією як напо-

внювач касетних боєприпасів [15, с.15; 31, с.1; 32]. 

Підсумовуючи вищезазначене можна зробити 

такі висновки. Після закінчення Першої світової 
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війни запалювальні засоби продовжили свій розви-

ток, передусім: переносні струменеві (ранцеві) вог-

немети, вогнеметні танки, авіаційні запалювальні 

засоби ураження, а також нові запалювальні су-

міші. Вони зайняли важливе місце у загальній сис-

темі озброєння в арміях багатьох країн світу. У між-

воєнному періоді подальшого розвитку набули запа-

лювальні гранати, зокрема вперше створено і 

застосовано у бойових діях скляні запалювальні пля-

шки, які увійшли в історію як “Коктель Молотова” і 

стали результативним засобом ураження бронетех-

ніки противника. 

Досвід Громадянської війни в Іспанії 1936–1939 

рр., бойових дій біля оз. Хасан (1938 р.) та на р. Хал-

хін-Гол (1939 р.) і, особливо, радянсько-фінляндсь-

кої війни 1939–1940 рр. підтвердив, що вогнемети 

(як ранцеві так і танкові) не тільки не втратили 

свого значення як зброя ближнього бою, але відіг-

рають велику роль у війні, особливо при прориві 

укріпленої оборони як польової, так і з потужним 

довготривалими спорудами. Встановленням вогне-

метів на танки були усунуті слабка маневреність і 

громіздкість вогнеметів, що заважали використову-

вати їх в якості наступальної зброї. Водночас, перед 

конструкторами постали проблеми збільшення да-

льності вогнеметання, посилення захисту танку, пе-

редусім броньового. 

Досвідом воєнних конфліктів міжвоєнного пе-

ріоду підтверджено, що вогнемети не вирішують 

самостійних бойових завдань. Тому вогнеметні під-

розділи повинні використовуватися тільки у тісній 

взаємодії з піхотою, танками, артилерією і сапер-

ними підрозділами.  

У період між світовими війнами відбувся стрі-

мкий розвиток авіаційних запалювальних бомб. 

Ними уражалися ворожа піхота, техніка, оборонні 

споруди та інші військові і цивільні об’єкти на зна-

чно більшій площі. 
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Анотація 

У статті досліджено наукові теорії та положення нормативно-правових актів, що визначають зміст 

адміністративно-правового статусу присяжного та його елементи. Обґрунтована необхідність відокрем-

лення адміністративно-правового статусу присяжного як індивідуального суб’єкта та адміністративно-

правовий статус суду присяжних як колективного суб’єкта. Запропоновано систематизацію елементів ад-

міністративно-правового статусу присяжного за трьома блоками: цільовий блок: мета, завдання, функції 

та принципи; структурно-організаційний блок: порядок набуття статусу присяжного та увільнення від ви-

конання його функцій; заміна на запасних присяжних; припинення виконання функцій присяжного; поря-

док взаємодії із суддями, іншими присяжними, територіальними управліннями Державної судової адміні-

страції України, працівниками апарату суду, правоохоронними органами, сторонами та їх представниками, 

експертами, засобами масової інформації, журналістами, роботодавцями за основним місцем роботи; кон-

троль та нагляд за діяльністю присяжних; гарантії матеріального забезпечення, безпекові гарантії; порядок 

захисту прав присяжного; компетенційний блок: права, обов’язки, у тому числі адміністративна відпові-

дальність. Визначено адміністративно-правовий статус присяжного як встановлені матеріальними та про-

цесуальними нормами мету, завдання, функції, принципи, права, обов’язки, відповідальність присяжного, 

порядок набуття, зміни та припинення цього статусу, правила взаємодії з іншими суб’єктами в публічно-

правових відносинах. Запропоновано проєкт Закону України «Про суд присяжних» доповнити статтю 1 

положеннями, що конкретизували б мету, завдання та принципи діяльності присяжних. 

Abstract 

The article examines the scientific theories and provisions of regulations that determine the content of the 

administrative and legal status of the jury and its elements. The necessity of separating the administrative-legal 

status of a jury as an individual subject and the administrative-legal status of a jury as a collective subject is 

substantiated. The systematization of the elements of the administrative and legal status of the jury in three blocks 

is proposed: the target block: purpose, tasks, functions and principles; structural and organizational block: the 

procedure for acquiring the status of a jury and dismissal from performing its functions; replacement by spare 

jurors; termination of the functions of a juror; the procedure for interaction with judges, other jurors, territorial 

departments of the State Judicial Administration of Ukraine, court staff, law enforcement agencies, parties and 

their representatives, experts, the media, journalists, employers at the main place of work; control and supervision 

over the activities of juries; material security guarantees, security guarantees; the procedure for protecting the 

rights of the jury; competence unit: rights, responsibilities, including administrative liability. The administrative 

and legal status of a juror is defined as the purpose, tasks, functions, principles, rights, duties, responsibilities of a 

juror, the procedure for acquiring, changing and terminating this status, rules of interaction with other subjects in 

public law relations established by material and procedural norms. . It is proposed that the draft Law of Ukraine 

"On the Jury" be supplemented with Article 1 provisions that would specify the purpose, objectives and principles 

of the jury. 

Ключові слова: присяжні, адміністративно-правовий статус, права, обов’язки, публічно-правові від-

носини.  

Keywords: jurors, administrative and legal status, rights, responsibilities, public relations. 

 

Актуальність. У Стратегії розвитку системи 

правосуддя та конституційного судочинства на 

2021-2023 роки, Проектах Законів України «Про 

суд присяжних» та «Про внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 

удосконалення порядку формування списку прися-

жних» відображений один із напрямів сучасної ре-

форми системи судочинства, а саме збільшення кі-

лькості присяжних та посилення впливу суду при-

сяжних на правосуддя [1; 2; 3]. 

Водночас, реалізувати такі плани можливо 

лише через підвищення рівня довіри потенційних 
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присяжних до системи судоустрою, чітких визначе-

них на законодавчому рівні їх прав та обов’язків, 

гарантій незалежності, безпеки та матеріальної ви-

нагороди. Коло суспільних відносин, з якими 

пов’язана діяльність присяжних щодо нарахування 

та отримання виплат за їх роботу; збереження їх ро-

бочого місця; забезпечення захисту як учасників 

судочинства, зобов’язання подавати декларації, пе-

редбачені антикорупційним законодавством; при-

тягнення до адміністративної відповідальності за 

порушення вимог фінансового контролю; оскар-

ження рішень органів публічної влади щодо неви-

плачених сум чи не законного притягнення до адмі-

ністративної відповідальності підлягають адмініст-

ративно-правовому регулюванню.  

Водночас представники Державної судової ад-

міністрації України наголошують на організаційно-

правових проблемах, що пов’язані із збільшенням 

кількості присяжних: 1) додаткове істотне наванта-

ження на Державний бюджет в частині оплати ви-

нагороди присяжних; 2) не облаштованість примі-

щень судів де відсутні кімнати для відпочинку та 

обговорення судового процесу присяжними; 3) від-

сутність коштів необхідних для забезпечення пра-

цівниками апаратів судів присутності збільшеної 

кількості присяжних в судових засіданнях; 4) ве-

ликі відстані між кандидатами у присяжні та тери-

торіальними управліннями Державної судової ад-

міністрації України, судами; 5) відсутність в Дер-

жавному реєстрі виборців усіх необхідних даних 

для перевірки кандидатів у присяжні та внесення їх 

до списків присяжних [4]. Як свідчить практика 

апарати судів не справляються із якісним інформа-

ційним та організаційним забезпеченням поточної 

кількості присяжних, про що свідчать факти не-

спроможності формування списків присяжних, за-

тягування розгляду справ, часті випадки складення 

присяжними повноважень з себе. 

З боку присяжних існують також проблеми ор-

ганізаційно-правового характеру. Так, Асоціація 

присяжних України фіксує наступні проблеми, 

що заважають реалізації концепції суду присяж-

них в Україні: 1) органи місцевого самовряду-

вання, які затверджують списки присяжних, стика-

ються із браком заяв з боку громадян, які бажають 

стати присяжними; 2) громадяни не знають своїх 

можливостей щодо безпосереднього здійснення 

правосуддя, у них відсутня інформація щодо гаран-

тій, прав, обов’язків, та відповідальності присяж-

них; 3) громадські організації не проявляють акти-

вність в реалізації цієї форми безпосереднього здій-

снення народовладдя; 4) відсутня ефективна 

методика попередньої просвіти громадян, що ви-

явили бажання увійти до списків присяжних; 5) ни-

зька мотивація присяжних; 6) через недоліки про-

цедури відбору присяжних потрапляння до їх спис-

ків також родичі суддів та працівників апаратів 

судів [5].  

Зазначені обставини, що створюють негативні 

умови для удосконалення інституту присяжних та 

його реалізації в судовій практиці, виникають через 

не достатній рівень організаційного, інформацій-

ного забезпечення та недоліки правового регулю-

вання у адміністративній сфері. Це свідчить про не-

обхідність поглибленого наукового вивчення змі-

сту адміністративно-правового статусу присяж-

ного.  

Стан наукового дослідження. Категорії, 

зміст та структура правового статусу та адміністра-

тивно-правового статусу різних суб’єктів адмініст-

ративного права були предметом наукових дослі-

джень таких вчених як В.Б. Авер’янов, А.М. Авто-

ргов, Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В. М. Гаращук , 

І. П. Голосніченко, М.І. Горбач, О.М. Гумін, А.П. 

Даниленко, О.В. Дьяченко, О.В. Дяченко, Н.І. Золо-

тарьова, В.В. Зуй, Л.В. Коваль, А.М. Подоляка, Є.В. 

Пряхін, М.Ф. Стахурський та інші. 

Особливості інституту присяжних, їх прав, 

обов’язків, гарантій діяльності вивчали у своїх ро-

ботах такі вчені як І.Р. Волоско, А.Б. Войнарович, 

А.Б. Гринишин, В.М. Щерба, О.О. Юхно, Н.М. Ах-

тирська, Д.В. Берчук, В.В. Городовенко, Л.Р. Шува-

льська та інші. Проте вчені не достатньо досліджу-

вали структуру адміністративно-правового статусу 

присяжного та суду присяжних.  

Мета та завдання. Основною метою цієї 

статті є з’ясування змісту адміністративно-право-

вого статусу присяжного та його елементи. Для до-

сягнення поставленої мети потребують вирішення 

наступні завдання: висвітлення наукових підходів 

до структури правового статусу та адміністрати-

вно-правового статусу; з’ясування елементів, що 

визначають структуру статусу присяжних; форму-

лювання пропозицій перспективного удоскона-

лення правового регулювання адміністративно-

правового статусу присяжного. 

Основний зміст. У чинному законодавстві ві-

дсутня конкретизація елементів складу адміністра-

тивно-правового статусу присяжного у одному но-

рмативно-правовому акті. Ці положення мозаїчно 

відображені у матеріальних та процесуальних нор-

мах, закріплених в значній кількості нормативно-

правових актах. Визначити коло пошуку відповід-

них правових норм дозволяють наукові концепції 

структури правового та адміністративно-правового 

статусу різних суб’єктів. 

Вчені, такі як І. Й. Магновський, виокремлю-

ють у структурі правового статусу такі найбільш 

важливі елементи: правові норми та відносини, сво-

боди, права, обов’язки, гарантії, законні інтереси; 

правосуб’єктність, юридичну відповідальність [6, 

c. 64; 7, c. 20]. Розширили цей перелік В.М. Мано-

хін, який запропонував включити до правового ста-

тусу завдання, основні функції, права й обов’язки 

[8, с. 97–99], а О. В. Петришин – юридичні держа-

вно-владні повноваження [9, с. 41]. Таким чином, 

розглядаючи поняття та зміст правового статусу 

присяжних необхідно виходити з того, що його еле-

менти доречно поділити на дві групи: 1) основні: 

норми права, визначені законодавством права, 

обов’язки, гарантії, юридична відповідальність; 2) 

додаткові: суспільні відносини, свободи, законні ін-

тереси; правосуб’єктність, завдання та функції.  

Такі представники адміністративно-правової 

науки як Ю.П. Битяк, В. М. Гаращук, О.В. Дьяченко 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Шувальська%20Л$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Шувальська%20Л$
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вважають, що адміністративно-правовий статус 

особи включає: 1) публічні суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки; 2) обсяг і характер право-

суб’єктності; 3) адміністративну відповідальність; 

4) у деяких випадках – дисциплінарну відповідаль-

ність посадових осіб публічної адміністрації [10, с. 

148-152]. В цьому векторі наукової думки вислов-

люють свою позицію і А. М. Подоляка, який вва-

жає, що адміністративно-правовий статус склада-

ється із прав та обов’язків, правозастосування та 

особливості юридичної відповідальності суб’єкта 

права [11, с. 13] та А. М. Авторгов, який до елемен-

тів адміністративно-правового статусу особи відно-

сить її правосуб’єктність, права та обов’язки, юри-

дичну відповідальність [12, с. 10-11]. Інші науковці 

розширюють коло елементів адміністративно-пра-

вового статусу та, до сукупності правових елемен-

тів адміністративного-правового статусу суб’єктів 

адміністративного права включають ще й правове 

становище суб’єкта права, що відображає його вза-

ємини з суспільством і державою [13]. Не погоджу-

ється з цими вченим М.І. Горбач, який обґрунтовує 

свою позицію тем, що правове становище за своїм 

змістом є правами, свободами та обов’язками [14, c. 

39]. Погоджуючись із М.І Горбачем, приходимо до 

проміжного висновку, що термін «правове стано-

вище» не є обов’язковим та визнаним більшістю 

вчених елементом категорії адміністративно - пра-

вовий статус.  

М.І. Горбач виокремлює основні та додаткові 

елементи адміністративно-правового статусу. Він 

вважає, що права та обов’язки є основними компле-

ксними елементами адміністративно – правового 

статусу, оскільки вказують на його цілісну скла-

дову, без жодного з них він не може існувати. До-

датковими елементами М.І. Горбач вважає можуть 

бути правосуб’єктність, правове становище, повно-

важення, компетенцію, завдання, функції, місце і 

роль, призначення, індивідуальні особливості, гро-

мадянство, проте не всі вони мають стабільний ха-

рактер [14, c. 38].  

О.М. Гумін та Є.В. Пряхін, відносячи до стру-

ктури адміністративно-правового статусу право-

суб’єктність, права, обов’язки та юридичну відпо-

відальність, застерігають, що ці елементи повинні 

бути визначені нормами адміністративного права 

та реалізуватися у взаємовідносинах з органами пу-

блічної влади, оскільки адміністративно-правові ві-

дносини існують тільки там, де один із суб’єктів є 

суб’єктом владних повноважень. Також ці вчені на-

голошують, що для національного законодавства 

залишається проблемним те, що у нормативно-пра-

вових актах в основному йдеться не окремо про 

права та обов’язки, а про «повноваження» [15, c. 

36]. Згідно довідкової літератури повноваження —

це засіб впливу суб'єкта на правову поведінку об'є-

ктів [16]. Аналогом терміну «повноваження» є 

«компетенція». 

Такі науковці як Д.П. Калаянов, С.М. Остюче-

нко, А.А. Аносенков, вважають, що «компетенція 

це сукупність юридично встановлених повнова-

жень, прав та обов’язків певного державного ор-

гану (органу місцевого самоврядування) або поса-

дової особи, які визначають його місце в системі 

державних органів; сукупність (перелік) прав та 

обов’язків чи сукупність повноважень або прав; 

компетенція – це сукупність владних повноважень 

з вказівкою підвідомчості; компетенція окреслює 

коло та зміст правового впливу, який може здійс-

нюватися складними адміністративними систе-

мами на ті чи інші об’єкти управління» [17].  

Інший підхід до структури адміністративно-

правового статусу виявляють Ю.П. Битяк, В. В. 

Богуцький, В. М. Гаращук, Голосніченко І. П., О.В. 

Дяченко, Н.І. Золотарьова, В.В. Зуй, Л.В. Коваль, 

М.Ф. Cтахурський та інші, які виокремлюють 

загальний та спеціальний адміністративно-

правовий статус громадян, який залежить від 

соціальної ролі індивідуального суб’єкта. О. 

Морошко як представник цієї групи вчених вважає, 

що «адміністративно-правовий статус громадянина 

є складним юридичним утворенням, яке містить в 

собі чотири елементи: перша частина прав і 

обов’язків є правовим статусом особи, друга – 

статус громадянина, третя – соціальний статус 

(правові статуси військовослужбовців, учнів, 

робочих, пенсіонерів і т. п.), четверта – особливий 

статус (сукупність прав і обов’язків, яких особа 

набуває по своєму бажанню: мисливця-любителя, 

водія-любителя і т. п.)» [18, с. 12]. Ю.П. Битяк, В.В. 

Богуцький, В.М. Гаращук, О.В. Дяченко, В.В. Зуй, 

Л.В. Коваль, І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський, 

Н.І. Золотарьова доводять, що адміністративно-

правовий статус громадянина поділяється на 

зальний і спеціальний [19, с. 24; 20, с. 46; 21]. Таким 

чином, М.І. Горбач, підсумовує, що найбільш 

поширеною в юридичній науці є думка, що 

спеціальний адміністративно-правовий статус 

характерний для певних груп громадян і закріплює 

особливість їх правового положення у сфері 

державного управління [14, c. 37]. 

На наш погляд, усі акценти у цьому питанні ро-

зставляє В.Б. Авер’янов, оскільки цей вчений вка-

зав на необхідність розрізнення двох самостійних 

понять: правовий статус у широкому розумінні та 

правовий статус у вузькому розумінні як співвідно-

шення цілого та частини [22, c. 156-162]. На думку 

В.Б. Авер’янова головними складовими елемен-

тами правового статусу органу державної влади є 

компетенція, тобто права та обов’язки, а додатко-

вими важливими елементами є завдання, функції, 

характер взаємовідносин з іншими органами, місце 

в ієрархічній структурі органів виконавчої влади 

тощо. Водночас В.Б. Авер’янов підтримує теорію, 

що адміністративно-правовий статус складається з 

трьох блоків елементів: цільовий блок, структурно-

організаційний блок, компетенційний блок. [22, c. 

156-162, 247].  

Слід зауважити, що ґрунтовний та системний 

підходи до змісту адміністративно-правового ста-

тусу як до адміністративно-правової категорії В.Б. 

Авер’янова, підтримують й інші вчені. Так, Дани-

ленко А.П., спираючись на зазначену вище концеп-

цію сформулював власне визначення адміністрати-
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вно-правового статусу органів місцевого самовря-

дування як «зовнішній вираз їх діяльності, що скла-

дається з цільового блоку (мета, завдання, функції 

та принципи діяльності), структурно-організацій-

ного блоку (порядок створення, реорганізації, лік-

відації, організаційна побудова, лінійної та функці-

ональної підпорядкованості, порядок взаємодії та 

координації) та компетенційного блоку (права та 

обов’язки)». На думку А.П. Даниленко цільовий 

блок розкриває призначення (основну мету) діяль-

ності органу місцевого самоврядування, визначає 

основні принципи (загально-правові та спеціальні) 

функціонування. Структурно-організаційний блок 

адміністративно-правового статусу органу місце-

вого самоврядування, вважає А.П. Даниленко, 

включає два елементи: структурний, що визначає 

структуру органу, схему організаційного підпоряд-

кування структурних одиниць, схему розподілу фу-

нкціональних та посадових обов’язків, а також та 

організаційний, який розкриває порядок реалізації 

процедур щодо створення, реорганізації, ліквідації, 

а також реалізації процедур внутрішньої та зовніш-

ньої взаємодії тощо. Компетенційний блок включає 

права та обов’язки органу місцевого самовряду-

вання [23, с. 189]. Наведена наукова концепція, на 

наш погляд найґрунтовніше систематизує елементи 

адміністративно-правового статусу. Застосовуючи 

аналогію та спираючись на правові норми, що ви-

значають статус суду присяжних та присяжного, 

вважаємо, що необхідно відокремлювати адмініст-

ративно-правовий статус присяжного та суду при-

сяжних, останній слід розглядати як колегіальний 

орган.  

Висновки: Під адміністративно-правовим 

статусом присяжного слід розуміти встановлені 

матеріальними та процесуальними нормами мету, 

завдання, функції, принципи, права, обов’язки, 

відповідальність присяжного, порядок набуття, 

зміни та припинення цього статусу, правила 

взаємодії з іншими суб’єктами в публічно-правових 

відносинах.  

Пропонуємо Проєкт Закону України «Про суд 

присяжних» доповнити положеннями, які б визна-

чали зазначені елементи їх адміністративно-право-

вого статусу, а в першу чергу в ст. 1 конкретизували 

мету, завдання та принципи діяльності присяжних. 

Основна мета інституту присяжних визначена Кон-

ституцією України, згідно 124 статі якої, народ без-

посередньо бере участь у здійсненні правосуддя че-

рез присяжних [24]. Стаття 1 Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів» визначає також цю 

мету: судову владу реалізовують у визначених за-

коном випадках, присяжні шляхом здійснення пра-

восуддя у рамках відповідних судових процедур. 

Тобто інститут присяжних це основний спосіб на-

родовладдя у сфері правосуддя. На наш погляд, ос-

новна мета присяжного – це участь у постановленні 

справедливого судового рішення в судовому про-

цесі через представлення публічного інтересу на-

роду України у правосудді.  
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Анотація 

В статті досліджено особливості застосування заходів адміністративно-правової відповідальності за 

порушення законодавства України щодо забезпечення захисту персональних даних. Здійснено аналіз сис-

теми адміністративно-правових норм, спрямованих на встановлення ефективних заходів адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, виокремлено їх вади, 

з’ясовано аналіз наукової думки щодо їх удосконалення та вироблено окремі авторські наукові позиції 

щодо систематизації змін до законодавства. 

Зокрема запропоновано та обґрунтовано наступні пропозиції щодо удосконалення законодавства: в 

Законі «Про Уповноваженого з прав людини» визначити його повноваження щодо права складати прото-

коли про притягнення до адміністративної відповідальності та направляти їх до суду, а також приймати 

участь у розгляді таких справ та оскаржувати рішення суду у встановленому законом порядку у випадку 

виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина за яке передбачено адміністративну відповіда-

льність; доповнити ст. 288-39 КУпАП нормою яка б встановлювала відповідальність за неповідомлення 

або несвоєчасне повідомлення суб’єкта персональних даних про його права у зв'язку із включенням його 

персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються; 

внести наступні зміни до ст. 188-39 КУпАП - санкцію за порушення, передбачене ч. 1 доповнити попере-

дженням, штрафні санкції ч.1-5 зменшити принаймні у двічі, встановивши фіксовані штрафні санкції, на-

приклад «у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» та ін. 

Abstract 

The article examines the peculiarities of the application of measures of administrative and legal liability for 

violations of the legislation of Ukraine to ensure the protection of personal data. An analysis of the system of 

administrative and legal norms aimed at establishing effective measures of administrative liability for violations 

of legislation in the field of personal data protection, highlights their shortcomings, clarifies the analysis of scien-

tific opinion on their improvement and developed some author's scientific positions on systematization of changes 

to legislation. 
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In particular, the following proposals for improving the legislation were proposed and substantiated: the Law 

“On the Commissioner for Human Rights” should define his powers to draw up protocols on bringing to adminis-

trative responsibility and send them to court, as well as the procedure established by law in case of detection of 

violations of human and civil rights and freedoms for which administrative liability is provided; to supplement 

Art. 288-39 of the Code of Administrative Offenses by a rule that would establish liability for failure to notify or 

late notification of the personal data subject of his rights in connection with the inclusion of his personal data in 

the personal database, the purpose of collecting these data and persons to whom these data are transferred; make 

the following changes to Art. 188-39 КУпАП - the sanction for the violation provided by h. 1 to supplement with 

the warning, penalties h.1-5 to reduce at least twice, having established the fixed penalties, for example "in the 

amount of one hundred non-taxable minimum incomes of citizens", etc. 

Ключові слова: персональні дані, адміністративно-правовий захист персональних даних, адміністра-

тивна відповідальність, напрямки удосконалення. 

Keywords: personal data, administrative and legal protection of personal data, administrative responsibility, 

directions of improvement. 

 

Актуальність статті. Першочерговим завдан-

ням правової науки та практики є вироблення діє-

вих правових механізмів захисту персональних да-

них з урахуванням міжнародних стандартів захисту 

прав і свобод особи в інформаційній сфері, які ма-

ють багаторічну практику реалізації на відміну від 

вітчизняного законодавчого урегулювання даної 

групи суспільних відносин, відлік якої розпочався з 

моменту прийняття Закону України «Про захист 

персональних даних» у 2010 році (далі – Закон) [1]. 

З моменту набуття чинності даного закону і до сьо-

годні як науковцями так і практиками аналізуються 

нормативні акти, які тим чи іншим чином регулю-

ють питання захисту персональних даних, які є ча-

стиною конфеденційної інформації про особу, од-

нак в світлі прогресу інформаційних технологій по-

требують певного порядку обробки, зберігання та 

використання як ідентифікаційні дані про особу. 

Ще більшої актуальності це питання набуває в роз-

різі встановлення ефективних заходів встановлення 

юридичної відповідальності за порушення законо-

давства України щодо забезпечення захисту персо-

нальних даних, серед яких вагоме місце слід відне-

сти заходам адміністративної відповідальності. 

Слід відмітити, що на монографічному рівні питан-

ням встановлення юридичної відповідальності за 

порушення законодавства України щодо забезпе-

чення захисту персональних даних були присвячені 

роботи М. В. Різак «Правове регулювання відносин 

обігу персональних даних» (2012 р.) [2], «Адмініс-

тративно-правове забезпечення відносин обігу та 

обробки персональних даних в Україні» (2018 р.) 

[3], А. В. Тунік «Правові основи захисту персона-

льних даних» (2012 р.) [4], Д.В. Цвірюк «Адмініст-

ративно-правовий захист персональних даних в Ук-

раїні» (2014 р.) [5]. В той же час попри значну увагу 

науковців, системне дослідження адміністративно-

правової відповідальності за порушення законодав-

ства у сфері захисту персональних даних, зокрема 

її ефективності на монографічному рівні, або в ме-

жах наукової статті не здійснювалось, що зумовлює 

доцільність проведення такого дослідження, а акту-

альність даного дослідження викликана необхідні-

стю вироблення раціональної та ефективної сис-

теми адміністративно-правових норм, спрямованих 

на встановлення ефективних заходів адміністрати-

вної відповідальності за порушення законодавства 

у сфері захисту персональних даних. 

Виходячи з вищезазначеного, метою дослі-

дження в межах наукової статті є визначення особ-

ливостей застосування заходів адміністративно-

правової відповідальності за порушення законодав-

ства України щодо забезпечення захисту персона-

льних даних, завданням дослідження на виконання 

його мети є аналіз системи адміністративно-право-

вих норм, спрямованих на встановлення ефектив-

них заходів адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері захисту персона-

льних даних, виокремлення їх вад, аналізу наукової 

думки щодо їх удосконалення та вироблення автор-

ської наукової позиції щодо систематизації змін до 

законодавства. 

Виклад основного змісту. В українському за-

конодавстві одразу кілька законів, які тим чи іншим 

чином регулюють питання встановлення заходів 

адміністративної відповідальності за порушення за-

конодавства у сфері захисту персональних даних: 

Закон «Про захист персональних даних», Закон 

«Про доступ до публічної інформації», Кодекс Ук-

раїни про адміністративні правопорушення (далі – 

КУпАП). 

Згідно з положеннями статті 8 Закон України 

«Про захист персональних даних» суб'єктом персо-

нальних даних є фізична особа, персональні дані 

якої обробляються і яка має право: знати про дже-

рела збирання, місцезнаходження своїх персональ-

них даних, мету їх обробки, місцезнаходження або 

місце проживання (перебування) володільця чи ро-

зпорядника персональних даних або дати відпо-

відне доручення щодо отримання цієї інформації 

уповноваженим ним особам, крім випадків, встано-

влених законом; отримувати інформацію про умови 

надання доступу до персональних даних, зокрема 

інформацію про третіх осіб, яким передаються його 

персональні дані; на доступ до своїх персональних 

даних; отримувати не пізніш як за 30 календарних 

днів з дня надходження запиту, крім випадків, пе-

редбачених законом, відповідь про те, чи обробля-

ються його персональні дані, а також отримувати 

зміст таких персональних даних; пред'являти вмо-

тивовану вимогу володільцю персональних даних 

із запереченням проти обробки своїх персональних 

даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо 

зміни або знищення своїх персональних даних 

будь-яким володільцем та розпорядником персона-

льних даних, якщо ці дані обробляються незаконно 
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чи є недостовірними; на захист своїх персональних 

даних від незаконної обробки та випадкової втрати, 

знищення, пошкодження у зв'язку з умисним при-

ховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх надан-

ням, а також на захист від надання відомостей, що 

є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ді-

лову репутацію фізичної особи; звертатися із скар-

гами на обробку своїх персональних даних до Упо-

вноваженого або до суду; застосовувати засоби 

правового захисту в разі порушення законодавства 

про захист персональних даних; вносити застере-

ження стосовно обмеження права на обробку своїх 

персональних даних під час надання згоди; відкли-

кати згоду на обробку персональних даних; знати 

механізм автоматичної обробки персональних да-

них; на захист від автоматизованого рішення, яке 

має для нього правові наслідки. 

Відповідно до статті 5 Закон України «Про за-

хист персональних даних» об’єктами захисту є пе-

рсональні дані. Персональні дані можуть бути від-

несені до конфіденційної інформації про особу за-

коном або відповідною особою. Не є 

конфіденційною інформацією персональні дані, що 

стосуються здійснення особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави або місцевого само-

врядування, посадових або службових повнова-

жень. Персональні дані, зазначені у декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій дер-

жави або місцевого самоврядування, оформленій за 

формою, визначеною відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції», не належать до інфор-

мації з обмеженим доступом, крім відомостей, ви-

значених Законом України «Про запобігання кору-

пції». Не належить до інформації з обмеженим дос-

тупом інформація про отримання у будь-якій формі 

фізичною особою бюджетних коштів, державного 

чи комунального майна, крім випадків, передбаче-

них ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». Законом може бути заборонено відне-

сення інших відомостей, що є персональними да-

ними, до інформації з обмеженим доступом. 

Цим же законом у ст. 24 визначено форми, спо-

соби та засоби забезпечення захисту персональних 

даних. Так, володільці, розпорядники персональ-

них даних та треті особи зобов’язані забезпечити 

захист цих даних від випадкових втрати або зни-

щення, від незаконної обробки, у тому числі неза-

конного знищення чи доступу до персональних да-

них. Відповідно в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, а також у володільцях 

чи розпорядниках персональних даних, що здійс-

нюють обробку персональних даних, яка підлягає 

повідомленню відповідно до цього Закону, створю-

ється (визначається) структурний підрозділ або від-

повідальна особа, що організовує роботу, пов’язану 

із захистом персональних даних при їх обробці. Да-

ний структурний підрозділ або відповідальна 

особа, що організовує роботу, пов’язану із захистом 

персональних даних при їх обробці: інформує та 

консультує володільця або розпорядника персона-

льних даних з питань додержання законодавства 

про захист персональних даних; взаємодіє з Упов-

новаженим Верховної Ради України з прав людини 

та визначеними ним посадовими особами його сек-

ретаріату з питань запобігання та усунення пору-

шень законодавства про захист персональних да-

них. Фізичні особи - підприємці, у тому числі лі-

карі, які мають відповідну ліцензію, адвокати, 

нотаріуси особисто забезпечують захист персона-

льних даних, якими вони володіють, згідно з вимо-

гами закону. Відповідно до статті 28 цього закону 

порушення законодавства про захист персональних 

даних тягне за собою відповідальність, встановлену 

законом. 

В свою чергу Закон «Про доступ до публічної 

інформації» [6] визначає порядок здійснення та за-

безпечення права кожного на доступ до інформації, 

що знаходиться у володінні суб'єктів владних пов-

новажень, інших розпорядників публічної інформа-

ції, визначених цим Законом, та інформації, що ста-

новить суспільний інтерес, в тому числі інформації 

яка містить персональні дані особи. Ст. 10 цього За-

кону урегульовано підстави та порядок доступу до 

інформації про особу – персональних даних про 

особу, відповідно до якого кожна особа має право: 

знати у період збирання інформації, але до початку 

її використання, які відомості про неї та з якою ме-

тою збираються, як, ким і з якою метою вони вико-

ристовуються, передаються чи поширюються, крім 

випадків, встановлених законом; доступу до інфор-

мації про неї, яка збирається та зберігається; вима-

гати виправлення неточної, неповної, застарілої ін-

формації про себе, знищення інформації про себе, 

збирання, використання чи зберігання якої здійс-

нюється з порушенням вимог закону; на відшкоду-

вання шкоди у разі розкриття інформації про цю 

особу з порушенням вимог, визначених законом. В 

свою чергу розпорядники інформації, які володіють 

інформацією про особу, зобов'язані використову-

вати її лише з метою та у спосіб, визначений зако-

ном, вживати заходів щодо унеможливлення неса-

нкціонованого доступу до неї інших осіб, виправ-

ляти неточну та застарілу інформацію про особу 

самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосу-

ється. 

Та все ж профільним законом, яким встанов-

лено заходи адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері захисту персона-

льних даних є КУпАП, відповідно до ст. 188-39 

якого громадяни, посадові особи, громадяни – суб'-

єкти підприємницької діяльності притягуються до 

адміністративної відповідальності за вчинення та-

ких правопорушень: 

- неповідомлення або несвоєчасне повідом-

лення Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини про обробку персональних даних або 

про зміну відомостей, які підлягають повідом-

ленню згідно із законом, повідомлення неповних чи 

недостовірних відомостей; 

- невиконання законних вимог (приписів) Упо-

вноваженого Верховної Ради України з прав лю-

дини або визначених ним посадових осіб секретарі-

ату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини щодо запобігання або усунення пору-

шень законодавства про захист персональних да-

них; 
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- недодержання встановленого законодавством 

про захист персональних даних порядку захисту пе-

рсональних даних, що призвело до незаконного до-

ступу до них або порушення прав суб’єкта персона-

льних даних [7]. 

Однак слід відмітити, що до внесення змін до 

КУпАП законом від 2014 року [8] законодавством 

також було передбачено адміністративну відпові-

дальність за «неповідомлення або несвоєчасне по-

відомлення суб’єкта персональних даних про його 

права у зв'язку із включенням його персональних 

даних до бази персональних даних, мету збору цих 

даних та осіб, яким ці дані передаються». Дану но-

рму було виключено чим, на нашу думку, було об-

межено захист персональних даних особи, а також 

це має наслідок несанкціонованої (без дозволу 

суб’єкта персональних даних) передачі персональ-

них даних і таким чином було виключено можли-

вість звернення суб’єкта персональних даних з ви-

могою про встановлення відповідальності за несан-

кціоноване їх поширення. При цьому склалася 

ситуація при якій право на таке звернення має ви-

ключно представник Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини на підставі звернення 

суб’єкта персональних даних права якого були по-

рушені. 

Також слід звернути увагу на те, що відповідно 

до п. 8-1 ч.1 ст. 255 КУпАП правом складення про-

токолу про адміністративне порушення законодав-

ства щодо захисту персональних даних наділені 

уповноважені особи секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини або пред-

ставники Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини (далі – Уповноважений). Варто зве-

рнути увагу на те, що в Законі України «Про Упов-

новаженого Верховної Ради України з прав лю-

дини» від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР [9], 

прямо не встановлено повноваження Уповноваже-

ного щодо складення протоколу про адміністрати-

вне порушення у сфері захисту персональних даних 

та оформлення матеріалів справи, лише в п.14 ст. 13 

«Права Уповноваженого» вказано на право здійс-

нювати інші повноваження, визначені законом. На-

томість в профільному Законі «Про захист персона-

льних даних» в ст. 23 визначено, що до повнова-

жень Уповноваженого у сфері захисту 

персональних даних віднесено право складати про-

токоли про притягнення до адміністративної відпо-

відальності та направляти їх до суду у випадках, пе-

редбачених законом. В той же час вважаємо за не-

обхідне прописати таке повноваження в Законі про 

Уповноваженого, шляхом доповнення п. 10 ст. 13 

нормою такого змісту: «у випадку виявлення пору-

шень прав і свобод людини і громадянина за яке пе-

редбачено адміністративну відповідальність скла-

дати протоколи про притягнення до адміністра-

тивної відповідальності та направляти їх до суду, 

а також приймати участь у розгляді таких справ 

та оскаржувати рішення суду у встановленому за-

коном порядку». 

Як вірно зазначають І. Павлик, В. Каличан пе-

ред зверненням до Уповноваженого зі скаргою або 

подачею позову до суду бажано звернутися з відпо-

відним зверненням/скаргою/заявою, тобто запитом 

в порядку та у спосіб, передбачений Законом, без-

посередньо до володільця чи розпорядника, дії або 

бездіяльність якого призвели, на думку суб'єкта пе-

рсональних даних, до порушення його права на їх 

захист; як показує практика, більшість володільців 

та розпорядників персональних даних охоче йдуть 

назустріч суб'єктам таких персональних даних та 

оперативно задовольняють їх звернення/запити в 

повному обсязі, оскільки це може запобігти майбу-

тньому візиту до них Уповноваженого або метушні 

з судовими процесами [10]. Таким чином, дуже ді-

євим способом захисту порушених прав, пов'язаних 

із захистом персональних даних, є звернення суб'-

єкта персональних даних у формі письмової скарги 

(запиту) до володільців та розпорядників таких пе-

рсональних даних. Варто звернути увагу і на те, що 

згідно з чинним законодавством України, звер-

нення до Уповноваженого не позбавляє особу права 

звернутися до суду, але в такому випадку слід пам'-

ятати, що Уповноважений зупиняє вже розпочатий 

розгляд звернення у випадку, якщо стає відомо, що 

зацікавлена особа подала позов, заяву або скаргу до 

суду. Відповідно до ст. 221 КУпАП розгляд справ 

про адміністративне порушення законодавства 

щодо захисту персональних здійснюють районні, 

районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді).  

Слід звернути увагу на судову практику щодо 

розгляду справ про порушення прав громадян у 

сфері захисту персональних даних (з огляду на рі-

шення суду, які пройшли всі етапи судового розг-

ляду – від рішення місцевого суду до рішення Вер-

ховного Суду) . Так, зокрема за постановою Бровар-

ського міськрайонного суду Київської області від 

09.04.2020 р. у справі №361/1579/20, яка залишена 

в силі постановою Київського апеляційного суду 

від 18.08.2020 р., а ухвалою Верховного Суду у 

складі колегії суддів Касаційного адміністратив-

ного суду від 28.09.2020 р. відмовлено у відкритті 

касаційного провадження за правопорушення, пе-

редбачене ч. 4 ст. 188-39 КУпАП, і накладенням 

штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, що становить 5 100 грн. було 

притягнуто до відповідальності голову правління 

СТ «Заліське», яка не забезпечила належний рівень 

захисту персональних даних особи й поширила її 

персональні дані у чаті месенджера Viber, розмісти-

вши копію звернення заявниці (особи) від 

24.12.2019 р. до юридичної особи, в якому, крім 

прізвища, імені та по батькові заявниці, оприлюд-

нено адресу її місця реєстрації, номер мобільного 

телефону, адресу електронної пошти, внаслідок 

чого до персональних даних цієї особи відбувся до-

ступ невизначеного кола осіб, в результаті чого 

було порушено право заявниці на захист персона-

льних даних від незаконної обробки [11]. Це рі-

шення вказує, що навіть необережне поводження з 

персональними даними, яке призвело до їх незакон-

ного розповсюдження тягне за собою значні міри 

відповідальності. 

Окремим питанням у встановлені відповідаль-

ності за порушення у сфері захисту персональних 
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даних є адміністративні санкції за їх порушення, зо-

крема відповідність їх принципу «спів розмірності 

порушення та санкції». На нашу думку для забезпе-

чення дотримання цього принципу, а також вихо-

дячи з основної мети адміністративної відповідаль-

ності – вжиття заходів, спроможних вчинити нале-

жний вплив правової норми з метою недопущення 

її порушення в подальшому (превентивна функція) 

необхідно внести зміни до законодавства, яке вста-

новлює адміністративну відповідальність за пору-

шення порядку обробки, використання та захисту 

персональних даних. І в цьому випадку наші пропо-

зиції будуть дещо не популярні, оскільки вважаємо, 

що за окремі порушення встановлена надмірна від-

повідальність, яка потребує пом’якшення. Це виби-

вається з загально продукованої останнім часом те-

нденції щодо підвищення адміністративної відпові-

дальності (зокрема штрафів) за вчинення 

адміністративних правопорушень, що нажаль має 

хаотичний не виважений характер. Так, для прик-

ладу за проїзд на заборонювальний сигнал світло-

фора, що в принципі незалежно від волі водія могло 

призвести до тяжких наслідків встановлена відпові-

дальність у вигляді штрафу на суму 425 грн. (ч.2 ст. 

122 КУпАП), за порушення порядку благоустрою 

(створення несанкціонованих звалищ сміття), що 

може призвести до негативних екологічних наслід-

ків встановлена відповідальність у вигляді штрафу 

на суму від 340 до 1360 грн. (ст.152 КУпАП), нато-

мість за порушення, передбачене ч. 1 ст. 188-39 КУ-

пАП [7], а саме «неповідомлення або несвоєчасне 

повідомлення Уповноваженого Верховної Ради Ук-

раїни з прав людини про обробку персональних да-

них або про зміну відомостей, які підлягають пові-

домленню згідно із законом, повідомлення непов-

них чи недостовірних відомостей» встановлена 

відповідальність у вигляді штрафу на суму від 

1700-3400 грн., на посадових осіб, громадян - 

суб’єктів підприємницької діяльності - від 3400-

6100 грн., притому, що це може бути вчинено неу-

мисно, наприклад у разі невчасного подання відо-

мостей за відсутності як правило в дрібних та сере-

дніх підприємців посадових осіб, відповідальних за 

цей напрямок роботи. До цього слід додати, що по-

при відсутність значних відмінностей у складах по-

рушень, пов’язаних з порушенням законодавства 

про захист персональних даних, штрафні санкції 

мають свою необґрунтовану градацію (максима-

льна межа штрафу як правило в два рази перевищує 

мінімальну його межу), що є підставами для підви-

щення корупційних ризиків з боку органів, які за-

стосовують дані санкції – представник секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та 

суд. У зв’язку цим доцільним є внесення наступних 

змін до ст. 188-39 КУпАП: санкцію за порушення, 

передбачене ч. 1 доповнити попередженням; штра-

фні санкції ч.1-5 зменшити принаймні у двічі, вста-

новивши фіксовані штрафні санкції, наприклад «у 

розуміні ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян». 

Висновок. В підсумку слід зауважити, що 

лише частина пропозиції, урахування яких може 

удосконалити систему правових та організаційних 

засобів встановлення адміністративної відповідаль-

ності за порушення у сфері захисту персональних 

даних та приведе національне законодавство у від-

повідність до міжнародних стандартів захисту прав 

особи у сфері використання інформаційних ресур-

сів та має стати частиною інформаційної політики 

держави, спрямованої на захист конституційних 

прав громадян.  
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Анотація 

Статтю присвячено дослідженню правового врегулювання інвентаризації як важливої складової у 

процесі виявлення природно-ресурсного потенціалу територіальних громад, що здійснюється у відповід-

ному порядку та створює належні умови реалізації суб’єктами своїх прав стосовно певних природних 

об’єктів. В межах визначеної сфери відносин досліджено положення чинного поресурсного законодавства 

України щодо окремих видів природних ресурсів, які можуть перебувати у власності територіальних гро-

мад.  

Abstract 

This article examines inventory legal regulation as an important component in the process of identifying the 

natural resource potential of territorial communities. When the process is carried out in the appropriate manner 

and creates the appropriate conditions for the subjects to exercise their rights in relation to certain natural objects. 

In our study, within the outlined area of relations, we examined the provisions of Ukraine's natural resources 

legislation regarding certain types of natural resources that may be owned by territorial communities. 

Ключові слова: інвентаризація, природні ресурси, право комунальної власності. 

Keywords: inventory, natural resources, communal ownership. 

 

Постановка проблеми. Ресурсний потенціал 

об’єднаної територіальної громади характеризу-

ється його основними складовими: природно-ресу-

рсний потенціал, трудові ресурси, матеріально-тех-

нічні ресурси, інформаційно-інноваційний потен-

ціал, фінансово-економічний потенціал [1, с. 247]. 

Однак успіх розвитку громади залежить не лише 

від наявності ресурсів, але й від спроможності пе-

ретворити їх на активи розвитку, які мають забезпе-

чити зростання капіталізації територій та рівня до-

бробуту мешканців. Говорячи про управління акти-

вами територіальних громад, доцільно акцентувати 

увагу на двох аспектах: власному ресурсному поте-

нціалі територіальної громади та ефективному уп-

равлінні, спрямованому на перетворення цього ре-

сурсу на актив громади [2, с. 5]. Досліджуючи окре-

слену проблематику стосовно природних ресурсів 

можна вказати, що вони входять до ресурсного по-

тенціалу територіальних громад, через який відо-

бражається їх актив при вдалому управлінні. При-

родним активом є природний ресурс, який уже за-

лучений до господарського обороту або може бути 

відразу безпосередньо використаний у виробництві 

товарів чи наданні послуг [3, с. 6]. Об’єктивна і то-

чна оцінка природних ресурсів та їх визначення є 

вкрай необхідною процедурою, від проведення якої 

може залежати весь розвиток території та суб’єктів 
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діяльності [4, с. 4]. Ефективне та розумне управ-

ління будь-якими ресурсами потребує перш за все 

точних даних про їхні кількісні та якісні характери-

стики [5]. Отже, розуміння реального стану відпо-

відних природних ресурсів, які входять до приро-

дно-ресурсного потенціалу територіальних громад, 

здійснюється з урахуванням інвентаризації, що 

проводиться у встановленому порядку та створює 

належні умови здійснення суб’єктами своїх прав 

стосовно певних природних об’єктів, зокрема тери-

торіальними громадами, у власності яких вони зна-

ходяться.  

Метою статті є аналіз нормативно-правового 

підґрунтя та загальнотеоретичних положень, що 

стосуються інвентаризації природних ресурсів, які 

входять до природно-ресурсного потенціалу тери-

торіальних громад. 

Виклад основного матеріалу. За словнико-

вим джерелом під інвентаризацією розуміється пе-

ревірка наявності й стану майна якого-небудь гос-

подарства, підприємства, якоїсь установи, організа-

ції та складання його опису [6]. Інвентаризація 

природних ресурсів також визначається як періоди-

чний облік кількості, якості, динаміки запасів і рі-

вня використання природних ресурсів. Здійсню-

ється самостійно або в процесі складання кадастрів 

(водного, земельного, лісового). Її дані є основою 

при розробці проектів раціонального природокори-

стування, екологічних прогнозів, планування при-

родоохоронної діяльності (заходів) [7]. Інвентари-

зація дозволяє виявити та юридично оформити зу-

мовлені реальною дійсністю зміни у складі об’єктів 

обліку, що не можуть бути задокументовані в ході 

самого процесу [8].  

Безумовно інвентаризація має важливе зна-

чення при використанні будь-яких природних ресу-

рсів, так як за допомогою неї виявляються їх кіль-

кісно-якісні характеристики, без яких таке викори-

стання не може відбуватися на належному рівні. 

Кожен природний ресурс за своїм природним похо-

дженням та функціонуванням в навколишньому 

природному середовищі без перебільшення є уніка-

льним, і саме інвентаризація є одним із тих заходів, 

який дозволяє, наскільки це можливо, ефективно їх 

використовувати з найменшим негативним впли-

вом.  

Для дослідження інвентаризації в межах ви-

значеної сфери розглянемо певні положення чин-

ного поресурсного законодавства України щодо ок-

ремих видів природних ресурсів, які можуть пере-

бувати у власності територіальних громад. Окремо 

це питання розглядалося на загальнотеоретичному 

рівні [9-10]. Зокрема, до таких ресурсів належать: 

земля (ч. 3 ст. 78 Земельного кодексу України [11]), 

ліси (ч. 3 ст. 7 Лісового кодексу України [12]) та 

об’єкти тваринного світу (ч. 5 ст. 5 Закону України 

«Про тваринний світ» [13]). Вони можуть перебу-

вати в комунальній власності, і про це прямо визна-

чається на рівні чинного законодавства. Щодо ін-

ших природних об’єктів, то питання інвентаризації 

є також важливим та актуальним, але в цій статті 

буде акцентовано увагу на дослідженні інвентари-

зації саме щодо вище перерахованих. 

Необхідно вказати, що аналізуючи нормати-

вно-правове підґрунтя у сфері права комунальної 

власності на природні ресурси, а саме положення 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Ук-

раїні» [14], Закону України «Про охорону навколи-

шнього природного середовища» [15], Земельного 

кодексу України, Лісового кодексу України та ін-

ших нормативно-правових актів, в яких визнача-

ється право комунальної власності на відповідні 

об’єкти, приходимо до висновку, що в них міс-

титься небагато норм, присвячених поняттю та по-

рядку здійснення інвентаризації природних ресур-

сів.  

Зокрема, наприклад, у абз. 5 ч. 2 ст. 79¹ Земе-

льного кодексу України (далі – ЗК України) перед-

бачається, що формування земельних ділянок здій-

снюється: шляхом інвентаризації земель у випад-

ках, передбачених законом. Також зазначається про 

інвентаризацію земель в контексті питання, що 

пов’язане із технічною документацією із землеуст-

рою (ст. 186 ЗК України) та використання коштів, 

які надходять у порядку відшкодування втрат сіль-

ськогосподарського і лісогосподарського виробни-

цтва (ст. 209 ЗК України). У свою чергу, Лісовий 

кодекс України доповнено ст. 55¹ «Національна ін-

вентаризація лісів». При вивченні змісту цих статей 

досить важко сформувати уявлення стосовно спе-

цифіки інвентаризації саме природних об’єктів. 

Тому вважаємо доречним звернутися до інших но-

рмативно-правових актів, які безпосередньо прис-

вячені їх інвентаризації. Зокрема, за ч. 1 ст. 35 За-

кону України «Про землеустрій» [16]: інвентариза-

ція земель проводиться з метою встановлення місця 

розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, ро-

змірів, правового статусу, виявлення земель, що не 

використовуються, використовуються нераціона-

льно або не за цільовим призначенням, виявлення і 

консервації деградованих сільськогосподарських 

угідь і забруднених земель, встановлення кількіс-

них та якісних характеристик земель, необхідних 

для ведення Державного земельного кадастру, ви-

явлення та виправлення помилок у відомостях Дер-

жавного земельного кадастру, здійснення держав-

ного контролю за використанням та охороною зе-

мель і прийняття на їх основі відповідних рішень 

органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування. Одним із надійних джерел отри-

мання достовірної інформації про земельні ділянки, 

як тих, що вже значаться у банку даних кадастру, 

так і тих, що ще треба належним чином облікувати, 

є інвентаризація земель [17, с. 156], з якою пов’язу-

ють ефективне використання земельних ресурсів 

[17, с. 156] та кардинальне покращення якості земе-

льно-кадастрових даних [18, с. 156]. У процесі інве-

нтаризації земель отримується інформація, викори-

стовуючи яку, власник може прийняти максима-

льно раціональне рішення щодо певного об’єкта та 

скерувати свої дії таким чином, щоб вони були б 

ефективними для нього. Наприклад, при прове-

денні інвентаризації земель комунальної власності 

можуть бути виявлені землі не віднесені до тієї чи 

іншої категорії (ч. 2 ст. 35 Закону України «Про зе-

млеустрій»), що в свою чергу, надасть можливість 
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з’ясувати ситуацію та прийняти необхідні рішення, 

уповноваженими на це органами. 

При вивченні порядку інвентаризації земель 

було б доречно його дослідити, звернувши увагу на 

відповідні складові, через які визначається його 

специфіка: об’єктно-суб’єктний склад та інші еле-

менти. У свою чергу, з урахуванням п. 5 Порядку 

проведення інвентаризації земель (далі – Порядок) 

[19], де визначені об’єкти інвентаризації земель та 

ст. 83 Земельного кодексу України, де закріплю-

ються землі, які належать на праві власності тери-

торіальним громадам, можна дійти висновку, що, в 

першу чергу, інтерес представляє та інформація, 

яка отримується в межах визначеного процесу 

щодо земель з їх приналежністю до території тери-

торіальної громади (нерозривна територія, в межах 

якої територіальна громада здійснює свої повнова-

ження щодо вирішення питань місцевого значення 

відповідно до Конституції і законів України, як без-

посередньо, так і через органи місцевого самовря-

дування (ст. 1 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні»)). 

Стосовно суб’єктного складу здійснення такої 

інвентаризації, то, по-перше, в п. 8 Порядку зазна-

чаються суб’єкти рішення яких є підставою для 

проведення інвентаризації земель щодо виконання 

відповідних робіт. Серед таких рішень, як приклад, 

можна навести: рішення Коломийської міської ради 

«Про проведення інвентаризації земель в селі Кор-

нич» [20]; рішення Білоцерківської міської ради 

Київської області «Про проведення інвентаризації 

земельних ділянок комунальної власності Білоцер-

ківської міської територіальної громади під польо-

вими дорогами та полезахисними лісовими сму-

гами» [21], рішення Зборівської міської ради Тер-

нопільської області «Про проведення 

інвентаризації земель Зборівської об’єднаної тери-

торіальної громади» [22]. По-друге, в Порядку ви-

значаються замовники (п. 9 Порядку) та виконавці 

(п. 10 Порядку). Для проведення інвентаризації зе-

мель замовник укладає з виконавцем договір про 

розроблення технічної документації. Строк скла-

дення технічної документації не повинен переви-

щувати шести місяців з моменту укладення дого-

вору (п. 11 Порядку). Окрім вказаних складових, у 

Порядку визначаються положення, які стосуються 

вихідних даних для проведення інвентаризації зе-

мель (п. 7), необхідності проведення відповідних 

робіт з інвентаризації земель, складення і оформ-

лення технічної документації (п. 12 Порядку). 

Відповідно, після проведення інвентаризації 

земель, формується чітке розуміння тих можливос-

тей, які пов’язуються з об’єктом інвентаризації зе-

мель та здатність відповідних суб’єктів стратегічно 

мислити з урахуванням майбутніх перспектив. У 

зв’язку з децентралізацією влади що відбувається в 

Україні та укрупненням громад шляхом їх об’єд-

нання, інвентаризація землі є одним з ключових фа-

кторів їх подальшого успіху та розвитку кожної 

громади зокрема [23]. 

Окрім інвентаризації земель, на рівні чинного 

законодавства визначається необхідність інвента-

ризації лісів. Зокрема, за п. 5 Рішення Ради націо-

нальної безпеки і оборони України «Про заходи 

державної регіональної політики на підтримку де-

централізації влади» [24]: Міністерству розвитку 

громад та територій України разом із Міністерст-

вом захисту довкілля та природних ресурсів Укра-

їни, Державною службою геології та надр України, 

Державною податковою службою України, Держа-

вною службою України з питань геодезії, картогра-

фії та кадастру, Міністерством юстиції України та 

місцевими державними адміністраціями забезпе-

чити проведення інвентаризації водних об'єктів, лі-

сових ресурсів, об'єктів державної та комунальної 

власності, що знаходяться на території територіаль-

них громад.  

Національна інвентаризація лісів – це система 

вибірково-статистичних обстежень лісового фонду 

України, спрямована на отримання обґрунтованої 

узагальненої інформації щодо лісів для потреб пла-

нування, у тому числі стратегічного, ведення лісо-

вого господарства, державного лісового кадастру, 

моніторингу лісів (ч. 1 ст. 55¹ Лісового кодексу Ук-

раїни). У свою чергу, усі ліси на території України, 

незалежно від того, на землях яких категорій за ос-

новним цільовим призначенням вони зростають, та 

незалежно від права власності на них, становлять 

лісовий фонд України і перебувають під охороною 

держави (ч. 3 ст. 1 Лісового кодексу України). 

Тобто, інформація зібрана під час реалізації націо-

нальної інвентаризації лісів буде стосуватися і лісів 

комунальної власності. Проведення національної 

інвентаризації лісів здійснюється відповідно до по-

рядку затвердженого Кабінетом Міністрів України 

(ч. 2 ст. 55¹ Лісового кодексу України). Зокрема за 

п. 1 Порядку проведення національної інвентариза-

ції лісів [25]: цей Порядок визначає основні вимоги 

до організації, процедури проведення національної 

інвентаризації лісів, контролю за проведенням ро-

біт з інвентаризації лісів та визначенням її резуль-

татів.  

У звіті з аграрної політики ««Інвентаризація лі-

сів – статус кво в Україні, досвід Німеччини та вка-

зівки від FAO»» [26, с. 13] поряд з іншим визнача-

ються сторони, які у певні способи можуть викори-

стовувати дані Національної інвентаризації лісів, 

наприклад, Держлісагентство (центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері лісового господарства) – для планування не-

виснажливого лісокористування, надання інформа-

ції до державного обліку лісів та міжнародної звіт-

ності та ін. Відповідно серед суб’єктів, які зацікав-

лені у отриманні таких даних можна зазначити і 

власників лісів, які маючи доступ до такої інформа-

ції, будуть з більшим розумінням шукати напрями 

їх ефективного та раціонального використання. 

Отже, проведення інвентаризації лісів надасть 

інформацію щодо лісового фонду України в межах 

її території, завдяки чому значно полегшиться, з од-

ного боку, здійснення повноважень відповідних ор-

ганів, діяльність яких спрямована на збереження лі-

сів та забезпечення їх належної охорони та викори-

стання. З іншого – власники та користувачі лісів 
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будуть більш повно зорієнтовані у відповідних на-

прямках їх використання. 

У свою чергу, поряд із зазначеними вище 

об’єктами, право комунальної власності визнача-

ється і щодо об’єктів тваринного світу (ч. 5 ст. 5 За-

кону України «Про тваринний світ»). У статтях За-

кону України «Про тваринний світ» нічого не зазна-

чається щодо проведення інвентаризації, але, 

наприклад, про неї вказується при визначенні упо-

рядкування мисливських угідь, до якого поряд з ін-

шим входить інвентаризація типів мисливських 

угідь, видового, кількісного та якісного складу ми-

сливських тварин певного господарства або окре-

мого регіону (ст. 1 Закону України «Про мислив-

ське господарство та полювання» [27]; п. 1 Порядку 

проведення упорядкування мисливських угідь 

[28]). Окрім того, за п. 9.5 Правил і норм утримання 

дельфінів в умовах неволі [29]: Держекоінспекція 

України або її відповідний територіальний орган 

проводить щорічну інвентаризацію індивідуаль-

ного складу дельфінів у дельфінаріях (океанаріу-

мах). Тобто, не дивлячись на те, що у нормативно-

правових актах, присвячених врегулюванню 

об’єктів тваринного світу, поодиноко згадується 

про їх інвентаризацію, нажаль, відсутній системний 

підхід у її розумінні, починаючи із Закону України 

«Про тваринний світ» та інших нормативно-право-

вих актів, які врегульовують відповідні відносини. 

Отже, було б доречно внести зміни до Закону Укра-

їни «Про тваринний світ», які б стосувалися по-

няття інвентаризації об’єктів тваринного світу та 

порядку її здійснення, особливості проведення якої 

було б визначено у окремому підзаконному норма-

тивно-правовому акті.  

Підводячи підсумок щодо інвентаризації саме 

тих природних ресурсів, які можуть перебувати у 

комунальній власності і про що чітко зазначається 

на рівні поресурсного законодавства зазначимо, що 

найкраще визначений порядок інвентаризації саме 

земель, в якому визначається суб’єктно-об’єктний 

склад та інші його складові. Така ситуація обумов-

лена тим, що земля виступає територіальною осно-

вою для інших природних ресурсів і відповідно до-

повнює інформацію, яка отримується при їх інвен-

таризації. Такий висновок можна зробити на 

підставі аналізу положень Закону України «Про 

Державний земельний кадастр» [30], а саме, напри-

клад, у ч. 1 ст. 21 передбачається, що відомості про 

межі земельної ділянки вносяться до Державного 

земельного кадастру: на підставі технічної докуме-

нтації із землеустрою щодо проведення інвентари-

зації земель – за результатами інвентаризації зе-

мель. Відомості про цільове призначення земель-

них ділянок вносяться до Державного земельного 

кадастру: на підставі технічної документації із зем-

леустрою – щодо інвентаризації земель (ч. 2 ст. 21) 

та ін. Окрім того, за ст. 31 цього Закону передбача-

ється інформаційна взаємодія Державного земель-

ного кадастру та кадастрів інших природних ресур-

сів, яка здійснюється у відповідному порядку [31]. 

Стосовно інвентаризації лісів, то відповідно до за-

значеного вище порядку, організація її проведення 

здійснюється відповідним органом державної 

влади (п. 3 Порядку проведення національної інве-

нтаризації лісів) та стосується лісового фонду Ук-

раїни, до якого входять усі ліси на території Укра-

їни незалежно від права власності на них. Найменш 

врегульованою є інвентаризація саме об’єктів тва-

ринного світу, яка має фрагментарний характер і 

потребує належного правового врегулювання шля-

хом внесення змін до відповідного законодавчого 

акту та прийняття окремого підзаконного нормати-

вно-правового акту.  

Висновок. Таким чином, з урахуванням вище-

наведеного можна зазначити, що інвентаризація, 

по-перше, представляє собою процес під час якого 

відбувається зібрання інформації щодо відповідних 

об’єктів на підставі якої формується розуміння реа-

льної ситуації щодо них. По-друге, в результаті зіб-

раної інформації виникає можливість найбільш по-

вного ефективного та раціонального використання 

природних ресурсів із найменше можливим втру-

чанням в навколишнє природне середовище та най-

більш можливим отриманням необхідного резуль-

тату від такої діяльності. По-третє, така інформація 

при використанні природних ресурсів поряд із еко-

номічними вигодами надає можливість врахову-

вати і закони природи в їх збереженні та відтво-

ренні, що також матиме позитивний ефект при їх 

використанні. По-четверте, незалежно від порядку 

реалізації інвентаризації, зібрана інформація безпо-

середньо матиме важливе значення для її ініціатора 

та опосередковано для інших суб’єктів, інтересів 

яких вона буде стосуватися.  
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Аннотация 

Современное состояние межнациональных отношений вызывает у специалистов различных отраслей 

наук множество вопросов. Один из наиболее значимых – вопрос о «диаспорах», которые являются неотъ-

емлемой частью любого современного общества. 

Данная статья посвящена теоретическим подходам к определению понятия «диаспора». В ней рас-

сматривается происхождение данного термина, представлены определения, характеристики, основные 

признаки, выделяемые различными авторами. В статье автором дается определение понятию «диаспора». 

Abstract 

The current state of interethnic relations raises many questions among specialists in various branches of sci-

ence. One of the most significant is the question of «diasporas», which are an integral part of any modern society. 

This article is devoted to theoretical approaches to the definition of the concept of «diaspora». It examines 

the origin of this term, presents definitions, characteristics, main features identified by various authors. In the 

article, the author defines the concept of «diaspora». 

Ключевые слова: диаспора, этнос, этническая общность, население, миграция. 
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В современном мире наблюдаются массовые 

перемещения населения. По мере развития глоба-

лизационных процессов, возникновения новых гос-

ударств или развертывания локальных конфликтов 

и войн эти процессы могут усиливаться. Содей-

ствует перемещению больших групп людей и эко-

номическое неравенство между странами и регио-

нами. Поэтому в перспективе следует ожидать уве-

личения числа людей, проживающих за пределами 

мест своего традиционного обитания. Во множе-

стве случаев переселенцы образуют в принимаю-

щих обществах новые сообщества, которые меняют 

этническую картину данных стран и регионов. 

Многие из образовавшихся групп способны к дли-

тельному воспроизведению и создают собственные 

культурные среды. Оказавшись за пределами своей 

родины, в новой, непривычной среде, мигранты 

стремились либо влиться в уже существовавшие 

иммигрантские сообщества, либо создать новые. 

Процесс диаспоризации протекал столь бурно, что 

стал оказывать влияние практически на все сферы 

жизни тех стран, которые были наиболее притяга-

тельными для новых мигрантов. 

«Этнос» как понятие охватывает все социаль-

ные этнические общности. Универсальной точки 

зрения на это понятие нет, так как оно имеет биоло-

гическое, политическое, культурное и лингвистиче-

ские основания [1]. Существует три подхода к опре-

делению этноса. Сторонники первого подхода 

(Ю.В. Бромлей), рассматривают этносы в качестве 

биологических сообществ, понимая его как изна-

чальную характеристику человечества, то есть как 

данность. Второй подход раскрывает этнос как 

стремление человечества к преодолению отчужде-

ния и социальный инструмент реализации группо-

вых интересов. Такой подход известен как инстру-

менталистский (А. Коэн). Согласно конструкти-

вистскому подходу (В.А. Тишков, Э. Геллнер) 

этнос – это искусственное образование и результат 

деятельности интеллектуальной элиты, которая ис-

пользует определенные культурные черты в каче-

стве этнических символов [2]. 
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Термин «диаспора» (от греческого «рассея-

ние») определяется как национальная и/или религи-

озная группа, локализованная вне территории сво-

его происхождения («национального очага», «исто-

рической родины») в новом (чужом) для себя 

государственно-политическом и этнокультурном 

окружении. Для ее формирования необходимо осо-

бое состояние взаимоотношений между меньшин-

ством, основным населением, принимающим госу-

дарством и «исторической родиной». В настоящее 

время границы термина «диаспора» довольно раз-

мыты, а поле его применения чрезвычайно широко. 

Первоначально, термин «diaspora» имело зна-

чение естественного процесса рассеивания семян. 

Позднее для описания разрушения городов и того, 

как из них изгоняется население, данный термин 

применялся древнеримским историком Тацитом 

[3]. Около 250 г. до н.э. в греческом переводе Биб-

лии (Септуагинта) термин «диаспора» использо-

вался для обозначения рассеивания народов, а 

также как синоним наказания, рабского положения 

и тяжелой мучительной жизни. Некоторое время 

спустя этот термин начал употребляться в основ-

ном по отношению к крупным еврейским общинам, 

которые хорошо были известны в государстве Се-

левквидов и в Египте [4]. 

В Британской энциклопедии термин «диас-

пора» определяется как «рассеяние евреев среди не-

еврейских народов после Вавилонского изгнания» 

и подчеркивается, что, «хотя под этим термином 

подразумевается физическое рассеяние евреев в 

мире, он содержит в себе также религиозный, фи-

лософский, политический и эсхатологический 

смысл, поскольку евреи ощущают особую связь со 

своей родиной – Израилем» [5]. Понятие «диас-

пора» трактуется в энциклопедии исключительно 

сквозь призму еврейской истории и относится к 

жизни только этого народа. 

Таким образом, термин «диаспора» в первона-

чальном значении употреблялся по отношению к 

изгнанным евреям со своей исторической родины и 

их разбросанности по другим странам. Подавляю-

щее большинство исследователей диаспоры схо-

дятся во мнении, что сам термин опирается на мо-

дель еврейской диаспоры. 

По обоснованным мнениям многих экспертов 

такое понимание диаспоры является весьма уста-

ревшим и узким. Они обращают внимание на то, 

что новые этнические и конфессиональные образо-

вания, появившиеся в XX веке, имеют совершенно 

иную природу и не соответствуют прежнему опре-

делению, использовавшемуся на протяжении более 

чем двух тысячелетий. Российский демограф и эко-

номист Вишневский А.Г. в связи с этим отмечал, 

что «долгое время под диаспорой понималась 

только еврейская диаспора, которая представляла 

собой нечто уникальное. Это, в частности, нашло 

свое отражение в английских словарях и энцикло-

педиях, в них слово «диаспора» пишется с большой 

буквы, как имя собственное, и не допускает множе-

ственного числа. Но постепенно положение меня-

лось, рассеяние становилось все более частым явле-

нием и потому возник вопрос, что следует, а что не 

следует называть «диаспорой» [6]. Профессор 

Иерусалимского университета (Израиль) Г. Шеф-

фер подчеркивает, что «в новой ситуации термин 

«диаспора» уже не рассматривают как синоним ев-

рейского рассеяния (изгнания) и, соответственно, 

порожденных им еврейских общин в разных частях 

света. Сейчас уже общепризнано, что подобный 

взгляд, отраженный в большинстве энциклопедий и 

иных публикаций, существенно сузил концептуаль-

ные рамки диаспоральных исследований» [7]. 

В «Историческом словаре» под «диаспорой» 

понимается «расселение евреев со времени Вави-

лонского плена в VI в. до н.э. вне Палестины». При 

этом отмечается, что «постепенно термин стал при-

меняться к другим религиозным и этническим 

группам, живущим в новых районах своего рассе-

ления», и подчеркивается, что в широком значении 

слово «диаспора» означает «землячество, нацио-

нальное меньшинство» [8]. 

«Политологический словарь» дает следующую 

трактовку термина: «Диаспора – пребывание значи-

тельной части нации вне основного исторического 

региона ее происхождения (места развития). Диас-

пора возникает в результате насильственного высе-

ления, угрозы геноцида и других факторов» [9]. 

В «Политическом словаре» приводится развер-

нутая трактовка этого понятия: «Диаспора – более 

или менее многочисленная часть какого-либо эт-

носа (или религиозной группы), постоянно находя-

щаяся вне пределов страны его проживания. Перво-

начально понятие «диаспора» относилось лишь к 

той части евреев, которые еще два с половиной ты-

сячелетия назад начали расселяться за пределами 

Палестины. Позднее оно распространилось и на 

другие национальные (этнические) группы и рели-

гиозные меньшинства, особенно в связи с расселе-

нием, миграцией значительной части населения 

многих народов в другие страны. Диаспоры возни-

кали в результате бегства от войн, межнациональ-

ных и религиозных конфликтов, угрозы геноцида, 

насильственного переселения, действия различных 

социально-экономических и иных факторов» [10]. 

Американский политолог Джон Александр 

Армстронг подчеркивает, что характерной чертой 

диаспоры является такое дисперсное расселение, 

при котором община не имеет своей территориаль-

ной базы. Отсутствие таковой означает, что во всех 

местностях того государства, где дислоцируется 

диаспора, она являет собой лишь незначительное 

меньшинство [11]. 

Вышеуказанные взгляды американского поли-

толога в дальнейшем подверглись критике. Доктор 

исторических наук А.Б. Ручкин считает, что «по-

добное толкование лишает понятие «диаспора» ис-

торической насыщенности и релевантности, прида-

вая ему скорее метафорическое, нежели смысловое 

содержание» [12]. Профессор В.И. Дятлов также 

считает, что подобное определение является «че-

ресчур расширительным», оно не раскрывает ха-

рактера и сути этого сложного и неоднозначного 

феномена и потому нуждается в конкретизации 

[13]. «Диаспора – это не просто рассеяние, пребы-

вание представителей некой этнической группы 
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вне своего «национального очага» в качестве наци-

онального меньшинства. Сразу же возникает во-

прос о том, что такое «этническая группа» и кто та-

кие ее представители. Понимание этничности как 

процесса, представление об актуализации этнично-

сти допускает и понимание «спящей этничности», 

возможности оттеснения этнической самоиденти-

фикации на низкую ступень иерархии идентично-

стей. Диаспору, следовательно, можно понимать и 

как особый тип человеческих взаимоотношений, 

как специфическую систему формальных и нефор-

мальных связей, основанных на общности исхода с 

«исторической родины» (или представлениях, ис-

торической памяти и мифах о таком исходе), на 

усилиях по поддержанию образа жизни «в рассея-

нии» – в качестве национального меньшинства в 

иноэтничном принимающем обществе. Диаспора – 

не данность, ее существование (или несуществова-

ние), возникновение и исчезновение может быть 

ситуативным ответом на вызов времени, места и об-

стоятельств. Исходя из такого подхода, наличие со-

вокупности лиц одной национальности, живущих 

вне национального очага, пусть даже многочислен-

ных и укорененных на новой родине, – это еще не 

диаспора, а только необходимое условие к ее реа-

лизации. Другими словами, одни и те же люди, со-

вокупность этих людей могут быть, а могут и не 

быть диаспорой» [14]. 

Американский профессор Дж. Эсман опреде-

ляет современную диаспору как «возникшее в ре-

зультате миграции этническое меньшинство, со-

храняющее связь со страной своего происхожде-

ния» [15]. По его мнению, эта связь носит 

эмоциональный или основывающийся на матери-

альных факторах характер и подчеркивает, что 

между диаспорой, так называемой, исторической 

родиной и страной ее нынешнего проживания су-

ществует постоянное взаимодействие, которое мо-

жет принимать самые разнообразные формы. 

Например, родная страна может обращаться за по-

мощью к своей диаспоре, но в то же время может 

выступать и в защиту ее прав и интересов. Диас-

пора, в свою очередь, может влиять на события как 

в стране «исхода», так и в стране проживания. 

По мнению кандидата философских наук Наза-

рова Р.Р. «этнические процессы, система межэтни-

ческих взаимодействий и межгосударственных от-

ношений, тесно связаны с формированием и разви-

тием такого социокультурного феномена как 

«этнические диаспоры» [16]. Сам термин «диас-

пора» в настоящее время получил широкое распро-

странение и стал употребляться значительно чаще, 

чем это наблюдалось ранее. Все это привело к су-

щественному изменению смысла самого понятия 

«диаспора». Это связано с тем, что трактовка ука-

занного понятия разрабатывается не только социо-

логами, политологами, этнологами, но и также ре-

жиссерами и журналистами. В настоящее время в 

термин «диаспора» включает в себя совокупность 

следующих понятий: беженцы, национальные и эт-

нические меньшинства, трудовые мигранты и ряд 

других. В связи с этим указанный термин требует 

уточнений, на что указывает российский филолог и 

лингвист Милитарев А.О.: «В современной литера-

туре термин этот достаточно произвольно применя-

ется к самым разным процессам и явлениям, с вкла-

дыванием в него того смысла, который считает 

нужным придать ему тот или иной автор или науч-

ная школа» [17]. В настоящее время большинство 

исследователей считают, что диаспора представ-

ляет собой часть этноса, которая проживает за пре-

делами своего национального государства [18]. 

Доктор политических наук Полоскова Т.В. 

считает, что понятие диаспора включает в себя сле-

дующие аспекты: 

- этническая общность, которая находится в 

иноэтничной среде; 

- население той или иной страны, которое эт-

нически или культурно принадлежит к другому 

государству [19]. 

Некоторые эксперты трактует диаспору как эт-

ническое меньшинство, образующееся в результате 

трансформации части некогда многонациональной 

империи в суверенное государство с доминирова-

нием титульного этноса. Профессор социологии 

Калифорнийского университета Р. Брубейкер для 

описания такой общности вводит в научный оборот 

понятие «диаспоры катаклизма», которые имеют 

следующие особенности:  

- образуются «движением самих границ»;  

- «рождаются мгновенно, вследствие резкой 

«перетряски» политического устройства, нередко 

травматической для ее участников»;  

- «возникают без участия, а часто вопреки же-

ланию вовлеченных в этот процесс людей»;  

- «более компактны… теснее связаны с терри-

торией проживания»;  

- «являются (или становятся) гражданами той 

страны, где их застали политические катаклизмы» 

[20]. 

Другие исследователи определяет диаспору 

как транснациональную (трансграничную) общ-

ность, подразделения (общины) которой образу-

ются (формируются) всеми этническими группами, 

находящимися за пределами территории государ-

ства происхождения. Такого взгляда придержи-

вался израильский ученый Габриэль Шеффер, по-

лагающий, что «в новых местах проживания диас-

поры сохраняют свою этнонациональную (а иногда 

еще и конфессиональную) идентичность и сплочен-

ность крепко спаянного коллектива» [21]. Он счи-

тает, что политической спецификой диаспорально-

сти является способность таких общин создавать 

трансграничные сети. Выделяется такой аспект 

трансгосударственности диаспор как поддержка 

ирредентистски настроенных этнических групп 

(ирредентизм – политика государства, партии или 

политического движения по объединению народа, 

нации, этносав рамках единого государства).  

Ещё одна часть экспертов рассматривает диас-

пору в качестве целого, чужеродного образования в 

иноэтничной среде, в виде некого самостоятель-

ного субъекта, вынужденного адаптироваться в 

иноэтничном социальном окружении. Российский 

социолог Тощенко Ж.Т. считает, что «диаспора – 
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это устойчивая совокупность людей единого этни-

ческого происхождения, живущая за пределами 

своей исторической родины (вне ареала расселения 

своего народа) и имеющая социальные институты 

для развития и функционирования данной общно-

сти» [22]. Несмотря на то, что данное определение 

носит социологический характер, тем не менее, 

можно выделить, что характерным признаком диас-

поры является наличие, в том числе, и политиче-

ских институтов, необходимых для реализации ее 

интересов и потребностей. Таким образом, и в этом 

случае содержание термина «диаспора» несет опре-

деленную политическую нагрузку. 

Доктор исторических наук Тишков В.А. разра-

ботал довольно интересную и резонансную концеп-

цию диаспоры. В отличие от других исследовате-

лей, он рассматривает «диаспору» как политиче-

ское явление и основной акцент делает на понятии 

«Родина» (или «историческая родина»). Он подчер-

кивает, что чаще всего употребляемое понятие 

«диаспора», используемое для обозначения «сово-

купности населения определенной этнической или 

религиозной принадлежности, которое проживает в 

стране или районе нового расселения», равно как и 

более сложные дефиниции, встречающиеся в отече-

ственной литературе, малоудовлетворительно, ибо 

имеет ряд серьезных недостатков [23]. 

Самый главный их недостаток, по мнению 

Тишкова В.А., – это слишком расширительное тол-

кование понятия «диаспора». «Такое обозначение 

диаспоры охватывает все формы иммигрантских 

общин и фактически не делает различий между им-

мигрантами, экспатриантами, беженцами, гастар-

байтерами и даже включает старожильческие и ин-

тегрированные этнические общины (например, ки-

тайцев в Малайзии, индийцев на Фиджи, русских 

липован в Румынии, немцев и греков в России)» 

[24]. Ученые отмечает, что если исходить из такого 

определения, то под категорию диаспоры подпа-

дают огромные массы населения, а в случае с Рос-

сией или Казахстаном, например, численность ее 

диаспоры может быть равной численности ее ны-

нешнего населения. 

Второй недостаток трактовки понятия «диас-

пора» состоит в том, что она основывается на пере-

мещении (миграции) людей и исключает другой 

распространенный случай образования диаспоры – 

перемещение государственных границ, в резуль-

тате чего культурно-родственное население, про-

живавшее в одной стране, оказывается в двух или 

нескольких странах, никуда не перемещаясь в про-

странстве [25]. Такая ситуация сложилась, напри-

мер, при распаде Советского Союза и образовании 

новых независимых государств на его огромной 

территории. 

Тишков В.А. предлагает свое определение 

диаспоры: «Диаспора – это культурно отличитель-

ная общность на основе представления об общей 

родине и выстраиваемых на этой основе коллектив-

ных связей, групповой солидарности и демонстри-

руемого отношения к родине. Если нет подобных 

характеристик, значит, нет и диаспоры. Другими 

словами, диаспора – это стиль жизненного поведе-

ния, а не жесткая демографическая и тем более эт-

ническая реальность. Этим явление диаспоры отли-

чается от остальной рутинной миграции» [26]. 

По мнению Тишкова В.А. «Так называемое 

национальное государство, а не этническая общ-

ность есть ключевой момент диаспорообразования. 

Диаспору объединяет и сохраняет нечто большее, 

чем культурная отличительность. Культура может 

исчезнуть, а диаспора – сохранится, ибо последняя 

как политический проект и жизненная ситуация вы-

полняет особую по сравнению с этничностью мис-

сию. Это – политическая миссия служения, сопро-

тивления, борьбы и реванша» [27]. 

Кандидат исторических наук НаумовА. согла-

шается со взглядами Тишкова В.А. в том, что диас-

пора не возникает просто в результате массовой 

эмиграции. Она становится именно диаспорой, а не 

тривиальной миграцией или совокупностью всех 

выходцев из страны только тогда, когда она осо-

знает и воспроизводит свое единство во внешнем 

мире на основе главной культурной отличительной 

черты, а именно – на основе родного языка. Ученые 

полагает, что «стержневой составляющей диас-

поры является неразрывная связь с родиной, кото-

рая под влиянием конкретно-исторических обстоя-

тельств может принимать различные формы – от 

возвращенческого движения до лоббирования 

национальных интересов в исполнительных или за-

конодательных органах страны пребывания» [28]. 

Наумов А. считает «превращение рассеяния в 

«образ жизни», в особое устойчивое социально-

экономическое, культурное, духовное состояние 

социума, особую форму существования в физиче-

ском и психологическом отрыве от этнического ма-

терика», а также наличие в диаспоре «ядра интел-

лектуалов». Он подчеркивает, что «настоящая 

диаспора создается только в случае наличия в ней 

представителей элиты, которые обладают более 

обостренным чувством утраты родины и в отличие 

от обычных трудовых мигрантов испытывают бо-

лее устойчивое и эмоционально окрашенное отно-

шение к родине» [29]. 

По мнению Наумова А., формирование диас-

поры происходит двумя путями. Первый и главный 

– это миграция. Именно так были созданы основ-

ные мировые диаспоры. Второй, менее распростра-

ненный вид возникновения диаспоры – перемеще-

ние государственных границ, в результате чего 

культурно-родственное население, проживавшее в 

одной стране, оказывается в двух или в нескольких 

странах, никуда не перемещаясь в пространстве. 

Подобный феномен, особенно характерный для 

русского народа, по мнению А. Наумова, начался 

задолго до 1991 г., когда «процесс превращения 

русских в диаспору приобрел поистине драматиче-

ский характер». Еще в 1867 году, после продажи 

Аляски, население Русской Америки оказалось на 

положении эмигрантов в стране, которая недавно 

была их родиной. Как отмечает А. Наумов, «ушла» 

родина и от нескольких миллионов немцев после 

поражения Второго рейха в Первой мировой войне, 

«что, как известно, имело крайне негативные, даже 
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губительные последствия для будущего Европы» 

[30]. 

В дополнение к вышеупомянутым трактовкам 

и подходам к употреблению термина «диаспора» 

существуют и такие взгляды, которые усматривают 

в диаспоральных формах организации жизнедея-

тельности глобальную тенденцию: люди эпохи гло-

бализации самоопределяются множественным об-

разом, причисляя себя единовременно к несовпада-

ющим религиозным, профессиональным, 

экономическим и духовным сообществам, которые 

в настоящее время не имеют, как правило, ни тер-

риториальной, ни этнической отнесенности. Об 

этом говорит и Р. Брубейкер, полагая, что «в боль-

шинстве современных научных дискуссий термин 

диаспора… вызывает в сознании образ… мобиль-

ного мира без корней и границ» [31]. Таким обра-

зом, диаспора как глобальный политический про-

ект рассматривается в контексте появления новых 

оснований самоопределения этнических индивидов 

в современном мире. И вызываются эти основания 

феноменом диаспоральной организации человече-

ских сообществ, которая постепенно заменяет до-

минировавшую до недавнего времени форму раз-

дельно-компактного национально-государствен-

ного проживания этнических сообществ. По сути 

дела, речь идет о новой, диаспоральной форме эт-

ничности. 

По мнению большинства экспертов, принято 

выделять четыре основных признака «современ-

ных» диаспор: 

- пребывание этнической общности за преде-

лами своей исторической родины. Этот признак яв-

ляется исходным, без которого невозможно рас-

сматривать сущность феномена диаспоры; 

- диаспора рассматривается как этническая 

общность, обладающая основными характеристи-

ками культурной самобытности своего народа. 

Если этническая группа выбирает стратегию асси-

миляции (процесс, в результате которого один эт-

нос лишается своих отличительных черт и заменя-

ется чертами другого общества), то она не может 

быть названа диаспорой; 

- в качестве третьего признака называются ор-

ганизационные формы функционирования диас-

поры, например, такие как землячества, обществен-

ные или политические движения. Таким образом, 

если у этнической группы отсутствуют организаци-

онные функции, то это предполагает и отсутствие 

диаспоры; 

- осуществление диаспорой социальной за-

щиты конкретных людей [32]. 

К специфическим структурам диаспоры 

можно отнести, прежде всего, общины. Диаспора 

не является неким «протяженным телом». Она со-

стоит из отдельных общин, в рамках которых и ор-

ганизуется большая часть этнических сетей. Боль-

шая часть организаций, информационных сетей, 

средств массовой информации создается и функци-

онирует также в пределах отдельных общин. Док-

тор социологических наук Попков В.Д. относит об-

щины к базовым элементам диаспоры, ее недели-

мым элементам, существование которых, однако, 

невозможно без сети коммуникаций между множе-

ством общин диаспоры [33]. Это требование – ло-

гичное продолжение тезиса о том, что диаспора 

есть целостное социальное образование. Но это же 

означает, что прежде чем применить к какой-либо 

этнической группе понятие «диаспора», необхо-

димо убедиться, что эта группа структурирована, 

что она представлена общинами и что между этими 

общинами существует устойчивое взаимодействие, 

без которого эти общины существовать не смогут. 

Установление последнего факта при помощи «об-

щего взгляда», без специального исследования вряд 

ли возможно. Это существенно ограничивает воз-

можности употребления данного понятия. 

Особенностью современных диаспор являются 

более высокие темпы ассимиляции и более быстрая 

трансформация традиционного образа жизни. 

Прежде традиционный образ жизни воспроизво-

дился не только и не столько благодаря желанию 

самих мигрантов, сколько благодаря их особому 

положению в принимающем обществе и закрыто-

сти социальных групп. Иногда эта особость была 

принудительной и дополнительно закреплялась че-

рез указы и законодательные акты, как это было с 

евреями в Европе. Границы диаспор были очевид-

ными. В современном обществе воспроизводство 

этих границ невозможно без активной деятельно-

сти этнических организаций. Этничность из образа 

жизни превратилась в форму сознания и способ 

проведения досуга. На традиционные диаспоры в 

современном обществе похожи лишь группы, ис-

пытывающие сильную дискриминацию и давление 

со стороны принимающего общества. Обычно это 

недавние мигранты. 

Можно выделить некоторые общие черты, так 

или иначе проявляющиеся в различных диаспорах: 

- для этнического меньшинства, являющегося 

частью обширной диаспоры, рассеяние становится 

образом жизни, особым устойчивым социально-

экономическим, культурным, духовным состоя-

нием социума; особой формой существования в фи-

зическом и психическом отрыве от «этнического 

материка» или без такового вообще; 

- принципиален характер связей такого мень-

шинства с «национальным очагом» – местом, где 

большая или значительная часть этноса живет ком-

пактно в качестве коренного народа (пусть и не 

большинства). Здесь существует нормальная, обыч-

ная для своего времени социально-экономическая 

структура и система властных отношений; 

- к диаспоре принадлежат меньшинства приш-

лые, чужеродные; «чужаки» не только по проис-

хождению, но иногда ипо образу жизни; 

- стремление к сохранению своей националь-

ной идентичности является актуальным и устойчи-

вым процессом, выступает как постоянный фактор 

рефлексии и жесткого внутриобщинного регулиро-

вания 

- существование необходимости для меньшин-

ства интегрироваться в структуры принимающего 

общества 
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- диаспора возникает там, где этническая за-

мкнутость меньшинства еще не ведет к его оттор-

жению обществом, а потеря идентичности не гро-

зит полной ассимиляцией, растворением. Следует 

отметить, что такая проблема не возникает перед 

иммигрантами и национальными меньшинствами, 

за которыми стоит мощный «национальный очаг» 

(метрополия, империя); 

- характер диаспоры во многом зависит от эт-

нокультурных особенностей и типа принимающего 

общества; 

- диаспора обладает умением найти свое осо-

бое место в системе разделения труда и социальных 

ролей; обладает особыми культурными и психоло-

гическими характеристиками; специфической мен-

тальностью. 

Как было отмечено, диаспорами могут быть 

только те общины, которые находятся вне пределов 

своей исторической родины. Таким образом, суще-

ствование диаспоры предполагает не только отно-

шения внутри диаспоры, но и связи «диаспора – 

страна исхода», «диаспора – страна пребывания». 

Отношения между членами диаспоры и представи-

телями страны пребывания можно описать как 

межкультурную коммуникацию. При этом успех 

коммуникации и межкультурная компетентность 

представителей диаспоры находятся в прямо про-

порциональной зависимости. Следует отметить, 

что научение культуре [35], а также появление 

близких (брачных, родственных) отношений носи-

телей базовой идентичности и членов диаспоры де-

лают возможным проникновение в общину диас-

поры. Можно сказать, что данные «новоонаучен-

ные» члены общины находятся в краевой зоне 

общины диаспоры. К этой же зоне можно отнести и 

индивидов, утрачивающих свою базовую идентич-

ность в случае, например, принятия стратегии асси-

миляции [36].  

Диаспора как система стабильна и устойчива к 

внешним воздействиям среды и внутренним вызо-

вам. Под стабильностьюпринято понимать способ-

ность социальной системы подавлять возникающие 

внутри нее деструктивные воздействия. Под устой-

чивостью– ее способность преодолевать внешние 

деструктивные воздействия, т.е. противостоять 

внешним угрозам» [37]. При этом «устойчивость – 

не обязательно неизменность, хотя может включать 

ее как частный случай. Если же речь идет об изме-

нениях, устойчивость предполагает малую измен-

чивость самих изменений...». Что же касается ста-

бильности, то она «связана с динамикой, с возмож-

ностью, даже неизбежностью перемен, хотя и 

предполагает высокую степень их упорядоченно-

сти» [38]. Данная особенность диаспоры отмечена 

многими экспертами. При этом некоторые авторы 

говорят о «сверхустойчивости и сверхадаптивно-

сти» диаспор [39]. Указанные свойства диаспоры 

являются результатом особенностей строения си-

стемы – ее гибкости и подвижности. Кроме того, 

как самовоспроизводящаяся социальная система 

диаспора способна к воспроизведению новых об-

щин и обновлению сетей связи. Таким образом, 

диаспора вынуждена постоянно меняться в ответ на 

внешние и внутренние вызовы. При этом предска-

зать направление изменения диаспоры ввиду нали-

чия множества факторов, влияющих на элементы ее 

неравновестной сетевой структуры, представляется 

крайне сложным. Здесь проявляется одно из 

свойств сложных систем – непредсказуемость. 

Отношения по линии «диаспора – страна про-

исхождения» могут иметь разнонаправленный ха-

рактер. Прежде всего следует отметить, что диас-

поры могут предполагать ряд последовательных 

переселений, а потому страна исхода и страна про-

исхождения могут не совпадать. И именно страна 

происхождения будет определять базовую иден-

тичность члена диаспоры, хотя и иные регионы 

проживания могут составлять основу для идентич-

ностей. В этом смысле «диаспора – это культурно 

отличительная общность на основе представления 

об общей родине и выстраиваемых на этой основе 

коллективной связи, групповой солидарности и де-

монстрируемого отношения к родине» [40]. По 

мнению многих экспертов, диаспоры стремятся 

всячески поддерживать страну происхождения. Но 

и страна происхождения не оставляет общины 

диаспоры без внимания: диаспора может служить 

инструментом реализации геополитических задач, 

поэтому правительству страны происхождения 

важно, чтобы этот инструмент сохранялся, т.е. не 

ассимилировался. Однако в случае политических 

беженцев и иных «невыгодных» групп политика 

страны исхода будет направлена на достижение со-

вершенно противоположных целей. Имеет место и 

возможность влияния культуры диаспоры на куль-

туру страны исхода. В случае усиления такого вли-

яния вплоть до наличия угрозы идентичности 

стране происхождения последняя будет проводить 

политику отграничения себя от диаспоры. 

Как было отмечено, в основе миграции населе-

ния в другую страну лежат критические, а порой и 

катастрофические события: войны, этнические кон-

фликты, революции, голод, распад многонацио-

нальных государств, неблагоприятная экономиче-

ская ситуация и многие другие события, которые 

представляют угрозу жизни, правам и свободам 

граждан соответствующей национальной группы 

на той или иной территории, воспринимаемой впо-

следствии как историческая родина, а также добро-

вольные миграции. Под влиянием тех или иных 

факторов часть этноса расселяется в большинстве 

стран за пределами своей титульной администра-

тивно-государственной единицы или своей истори-

ческой родины и практически ни в одной принима-

ющей стране эта группа не получает своей нацио-

нально-государственной единицы. В ряде случаев 

этнос чувствует себя глубоко интегрировавшимся в 

принимающий социум и начинает настаивать на 

осуществлении права на территориальное само-

определение [41]. 

В стране пребывания члены диаспоры обра-

зуют общины, которые, в отличие от иммигрант-

ских объединений, более стабильны и существуют 

на протяжении нескольких поколений. Это привле-

кает новые волны мигрантов, что нередко приводит 
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к созданию «вторичной» или «третичной» диас-

поры. Именно община вдали от исторической ро-

дины становится важным социальным институтом, 

позволяющим людям сохранять свою этническую 

идентичность. Она также является основной фор-

мой существования диаспоры, связывая активных и 

«статистических» членов при условии сохранения 

ими своей идентификации. Именно самоидентифи-

кация становится основой диаспорного образа, свя-

зывая между собой различных людей. В результате 

сама диаспора как явление существует лишь до той 

поры, пока человек ощущает себя «иным», даже в 

ставшей уже привычной этнокультурной среде, ко-

гда страна – реципиент становится родиной. 

Влияние принимающего общества на диаспору 

и ее членов взаимообусловлено. Влияние диаспоры 

на принимающее общество возрастает в случае, 

если политическая, экономическая, социокультур-

ная жизнь общества зависит от мигрантов. В совре-

менном мире эти люди довольно часто оказыва-

ются дешевой рабочей силой, придавая импульс об-

новления традиционной системе социально-

экономических связей. Если имеется большое 

число мигрантов, то они привносят в общество свои 

вкусы и представления, меняя тем самым его демо-

графический облик и расширяя его полиэтнический 

спектр (например, США, Канада, страны Латин-

ской Америки, Австралия, Израиль).  

Помимо этого, росту влияния мигрантов спо-

собствует их умение найти, сохранить и расширить 

собственную социально-экономическую нишу, что 

достигается через концентрацию усилий в тех от-

раслях экономики и сферах жизни, на которые не 

претендуют властные структуры. В традиционном 

обществе эта задача усложнялась тем, что нужно 

было занять свое место в жестко структурирован-

ной, иерархично организованной, закрепленной 

обычаем и законом системе. Отсюда шла специали-

зация целых этнических или конфессиональных 

групп в торговле, финансах (ростовщичество), ре-

меслах, свободных профессиях и, как следствие, за-

крепление за ними названия «торговых народов», 

«торговых меньшинств», «посреднических мень-

шинств». 

В случаях, если принимающее общество нуж-

далось в опыте, знаниях, профессионализме ми-

грантов, они становились привилегированной со-

циальной группой, пользующейся покровитель-

ством властей. Такая ситуация закрепляла их 

монопольное положение в обществе, но и способ-

ствовала социальной изоляции. В результате опре-

деленный род занятий какой-либо этнической 

группы воспринимался как природное этническое 

свойство. 

Таким образом, понятие «диаспора» в настоя-

щее время является предметом острой полемики, 

поскольку отсутствует определенность относи-

тельно его содержания. Но в то же время данный 

термин активно употребляется применительно к 

любым этническим группам, в том числе идентифи-

цируемым в качестве «чужих». Стоит отметить, что 

не каждая этническая группа выступает в роли 

диаспоры, поскольку диаспора является определен-

ной стадией развития сообщества, которая отлича-

ется следующими качественными показателями:  

- высокий уровень групповой сплоченности;  

- институциональные формы существования;  

- склонность к компактному расселению в го-

родах;  

- социальная защита соотечественников;  

- активная самоорганизация и самоуправление;  

- полноправное вхождение в систему внутри- и 

межнациональных связей;  

- постепенное формирование этноэлит.  

Следовательно, необходимо проводить четкую 

концептуальную грань между группой «иной» эт-

нической принадлежности, имеющей неформаль-

ный уровень организации, и ее институциональной 

формой организации – диаспорой. Серьезной тео-

ретической и методологической проблемой оста-

ется то, что понятие имеет множество содержаний, 

но все они в незначительной степени способствуют 

изучению предмета, акцентируя внимание на схо-

жих признаках и создавая значительный хаос в по-

нятийном аппарате исследователей, работающих в 

рамках различных дисциплин. 

Современная жизнедеятельность диаспоры од-

новременно демонстрирует две противоречивые 

тенденции: нежелание утратить свои основные эт-

ноинтегрирующие характеристики (общность про-

исхождения, язык, самосознание, самоназвание) и 

стремление адаптироваться к принятому окружаю-

щим большинством политическому и социокуль-

турному порядку. В результате диаспора предстает 

перед нами как саморазвивающаяся система, суще-

ствующая в режиме самосохранения в качестве ин-

ститута адаптации иммигрантов. Структуру диас-

поры образуют земляческие, конфессиональные, 

клановые объединения, благотворительные органи-

зации и иные социальные институты, преследую-

щие свои задачи. Иногда эти составные элементы 

даже конфликтуют между собой, но их общая дея-

тельность сконцентрирована вокруг интересов 

диаспоры, что способствует реализации механизма 

самоорганизации, в основе которого лежит осо-

знанная этническая принадлежность. 
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Аннотация 

Современное миротворчество во всех его видах и формах от превентивной дипломатии до разумного 

использования силы, несмотря на все сопутствующие издержки и недостатки, является эффективным спо-

собом предотвращения, контроля и урегулирования вооруженных конфликтов. Важно, чтобы в миротвор-

ческих операциях выполнялись основополагающие международно-правовые нормы и не нарушались 

права человека и суверенных государств как бы сложно это ни было осуществить. 

Миротворчество, как один из главных приоритетов внешнеполитического курса Казахстана, способ-

ствует развитию позитивных изменений как в регионе, так и во внутренней политике республики, форми-

руя благоприятный климат для привлечения финансовых, технологических и инновационных ресурсов, 

дальнейшей демократизации общества. 

Abstract 

Modern peacekeeping in all its forms and forms, from preventive diplomacy to the reasonable use of force, 

despite all the attendant costs and disadvantages, is an effective way to prevent, control and resolve armed con-

flicts. It is important that in peacekeeping operations the fundamental international legal norms are fulfilled and 

the rights of human and sovereign states are not violated, no matter how difficult it may be to implement. 

Peacekeeping, as one of the main priorities of Kazakhstan's foreign policy, contributes to the development of 

positive changes both in the region and in the internal policy of the republic, creating a favorable climate for 

attracting financial, technological and innovative resources, and further democratizing society. 

Ключевые слова: миротворчество, миротворческая деятельность, миротворцы, внешняя политика, 

ОБСЕ, ООН, БДИПЧ, СВМДА, СНГ. 

Keywords: peacekeeping, peacekeeping, peacekeepers, foreign policy, OSCE, UN, ODIHR, CICA, CIS. 

 

С начала обретения независимости Казахстан 

действовал в соответствии с доктриной мультивек-

торной внешней политики, главным образом 

направленной на экономическое сотрудничество со 

многими странами мира. Усиление России в меж-

дународных отношениях спровоцировало появле-

ние новых точек нестабильности вблизи границ 

бывшего Советского Союза и заставило также Ка-

захстан отвечать на новые вызовы и угрозы. Миро-

творческие усилия Казахстана не ограничиваются 

Центральной Азией и постсоветским простран-

ством, а направлены также на отдаленные регионы 

мира. 

Сложная конфликтогенная обстановка на 

постсоветском пространстве породила такое уни-

кальное явление, как миротворчество – коллектив-

ные действия политического характера, осуществ-

ляемые после возникновения вооруженного кон-

фликта и направленные на его прекращение. На 

современном этапе эта проблема по-прежнему ак-

туальна, поскольку незавершенны конфликты в 

Нагорном Карабахе, продолжается операция по 

поддержанию мира в Приднестровье, возникают 

новые очаги напряженности, например, на Север-

ном Кавказе, в Украине, Киргизии. 

Предупреждение и разрешение конфликтов на 

территориях государств-участников СНГ является 

одним из приоритетов в деятельности СНГ практи-

чески с момента основания. Готовность государств 

Содружества к приложению миротворческих уси-

лий отражена в Алмаатинской декларации 1991 г., 

Декларации о неприменении силы или угрозы си-

лой во взаимоотношениях между государствами-

участниками СНГ 1992 г. и в Ашхабадской декла-

рации о развитии сотрудничества и укреплении до-

верия в отношениях между государствами-участни-

ками СНГ 1993 г. В рамках СНГ созданы Коллек-

тивные миротворческие силы, которые за 
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минувшие годы осуществили ряд успешных опера-

ций по поддержанию мира, в частности в зоне гру-

зино-абхазского конфликта и в Таджикистане [1]. 

После распада СССР межэтническое противо-

стояние в Нагорном Карабахе (Азербайджане), 

Приднестровье (Молдове), Южной Осетии и Абха-

зии (Грузии), Таджикистане перешло в фазу воору-

женных конфликтов. Высшие органы СНГ факти-

чески с момента создания вынуждены были пред-

принимать превентивные меры политического, 

экономического, гуманитарного и военного харак-

тера по разрешению возникших конфликтов и пре-

дупреждению новых. Уже 14 февраля 1992 года в 

Минске принимается Заявление глав государств 

Содружества о недопущении применения или 

угрозы применения силы. 

В ускорении этой деятельности существенную 

роль играло и играет эффективное таможенное со-

трудничество государств-участников СНГ, которое 

также находилось в стадии становления. Предпола-

галось, что оно будет способствовать успешному 

проведению миротворческих операций путем опти-

мизации таможенных процедур при перемещении 

миротворческих контингентов, вооружения, тех-

ники и иных материальных средств в зоны воору-

женных конфликтов. 

Страны СНГ осознают важность миротворче-

ства как инструмента защиты национальных инте-

ресов и поддержания стабильности в различных ре-

гионах мира. Миротворческие операции стран Со-

дружества являются примерами неформального и 

нешаблонного использования мирового опыта. 

Давно назрела необходимость обобщения и соб-

ственного опыта миротворчества, принятия зако-

нов, учитывающих этот опыт, разработки надве-

домственных схем управления, уставов и методик 

осуществления миротворческих операций. Также 

остро стоит вопрос о повышении уровня подго-

товки воинских контингентов для операций по под-

держанию мира. 

Каждая миротворческая операция, проводив-

шаяся государствами-членами СНГ на постсовет-

ском пространстве, была посвоему уникальной, при 

этом все они, по большому счету, увенчались успе-

хом. И в Абхазии, и в Карабахе, и в Приднестровье, 

и в Южной Осетии миротворческим силам удалось 

достичь главного – разъединить противоборствую-

щие стороны, не допустить возобновления массо-

вого кровопролития и обеспечить условия для по-

литического урегулирования конфликтов и постро-

ения мира. В целом поставленные Коллективными 

силами задачи выполняются в том объеме, в каком 

это позволяют имеющиеся ресурсы (людские, мате-

риальнотехнические, финансовые и др.). Следует 

подчеркнуть, что все упомянутые операции осу-

ществлялись по просьбе или с согласия всех кон-

фликтующих сторон, то есть не были принудитель-

ными. 

Официально основанная в 2002 г. Организация 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в 

отличие от СНГ, является военно-политическим со-

юзом входящих в нее государств-членов. Постав-

ленные перед этой организацией задачи по защите 

совместного территориально-экономического про-

странства от внешних угроз и совместной борьбе с 

терроризмом должны выполняться Коллективными 

силами оперативного реагирования (КСОР) на ос-

нове решения Совета коллективной безопасности. 

Однако на практике Организацией до сих пор не 

разработаны механизмы конкретного процедур-

ного взаимодействия стран в случае военной агрес-

сии в отношении одной из сторон, не ясно, как 

должны приниматься решения, если в одной из 

стран временно отсутствуют легитимные органы 

власти. Деятельность этой организации, по сути, 

блокировалась наличием в своем составе участни-

ков конфликтующих сторон (Узбекистан, Кыргыз-

стан, Таджикистан), которые на практике не были 

готовы прийти к единому решению. А выход Узбе-

кистана из состава Организации Договора о коллек-

тивной безопасности в 2012 г. негативно сказался 

как на международном имидже Организации, так и 

на состоянии безопасности во всем Центрально-

азиатском регионе. 

Миротворческий потенциал ОДКБ, предназна-

ченный для использования как в рамках самой Ор-

ганизации, СНГ, так и за их пределами, юридически 

может быть применим только с санкций Совета 

Безопасности ООН. При этом в вопросах выделе-

ния национальных контингентов у государств-чле-

нов имеются свои собственные взгляды, что вызы-

вает определенные политико-правовые противоре-

чия в масштабе ОДКБ. Так, по словам министра 

обороны Казахстана Д.К. Ахметова, «Казахстан, 

возможно, будет принимать участие в миротворче-

ских операциях только под эгидой ООН» в связи с 

принятием новой военной доктрины Республики 

[2].  

По мнению президента Казахстана Н.А.Назар-

баева, ОДКБ является стержнем военной безопас-

ности всего СНГ, даже при том, что не все государ-

ства в ней участвуют [3]. Наиболее важными для 

сотрудничества Казахстана с ОДКБ являются во-

просы военной безопасности, особенно в связи с 

проблемой этнического сепаратизма в соседнем 

Китае, связанной с межэтническими конфликтами 

в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. 

Это предопределяет активное участие Казах-

стана в создании и функционировании военных ме-

ханизмов ОДКБ: Коллективных сил оперативного 

реагирования (КСОР) и Коллективных сил быст-

рого развертывания (КСБР) ОДКБ, а также в срав-

нительно новой отрасли ОДКБ –миротворчестве. 

Казахстан обладает необходимой материальной ба-

зой и практическим опытом участия в миротворче-

ских операциях в рамках ООН, а также тесного со-

трудничества с НАТО. 

Экономическая составляющая также побуж-

дает Казахстан к участию в ОДКБ, так как высокие 

темпы его развития напрямую зависят от ближай-

ших рынков сбыта – соседних государств. Взаимо-

действие с ОДКБ помимо прочего позволяет нашей 

стране добиться значительных материальных вы-

год: возможность получения бесплатного военного 

образования, льготные поставки некоторых видов 



48 The scientific heritage No 72 (2021) 

вооружения, амуниции, технических средств обес-

печения Вооруженных Сил 

Деятельность организации по борьбе с нарко-

торговлей высоко оценивается Казахстаном, для 

которого основная проблема в этом отношении за-

ключается в использовании территории государств 

региона для транзита афганских наркотиков [4]. 

Кроме прочего, участие в ОДКБ позволяет Казах-

стану повысить свой международный статус. 

Конфликт в Украине стал для всех стран СНГ 

тяжелой проблемой не только политической, но и 

экономической. Власти Казахстана старались со-

хранять нейтралитет и не принимать чью-либо сто-

рону в разгорающемся конфликте. Тем не менее, 

Министерство иностранных дел Казахстана опре-

деляет референдум в Крыму как «свободное воле-

изъявление населения этой автономной респуб-

лики» и с пониманием относится к решению Рос-

сийской Федерации в сложившихся условиях.  

Экономическая взаимозависимость России и 

Казахстана, связанная с многовековым единством, 

а также новыми интеграционными образованиями, 

такими как Евразийский экономический союз, за-

ставила ощутить нашу республику удар западных 

антироссийских санкций. Товарооборот Казахстана 

с Россией за эти два года сократился на 39%, курс 

тенге также достаточно сильно оказался под влия-

нием антироссийских санкций. По прогнозу Все-

мирного банка от 2015 г., экономика России сокра-

тится на 3,8% в 2015 г., что влияет на экспорт Ка-

захстана и, следовательно, ведет к снижению 

экономического роста и инфляции в Казахстане [5]. 

Экономические отношения Казахстана и Укра-

ины также оказались в трудном положении, товаро-

оборот в 2015 г. между двумя странами сократился 

в 2 раза по сравнению с 2013 годом. Несмотря на 

все попытки властей Казахстана придерживаться 

нейтралитета, многие СМИ и представители власти 

Украины осуждали Казахстан за фактическое при-

знание Крыма частью России. Но Казахстан при-

держивался своих миротворческих принципов и 

выделил $40 тысяч для поддержания деятельности 

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в 

Украине, которая особенное внимание уделяет реа-

лизации договоренностей по прекращению боевых 

действий. Казахстан также предоставил финансо-

вую помощь в чернобыльский фонд «Укрытие», 

произвел перечисление $30 тыс. в Международный 

комитет Красного Креста на гуманитарные нужды 

Украины. И в соответствии с поручением прези-

дента Республики Казахстан Н. Назарбаева 2015 

года в город Северодонецк Луганской области жи-

телям юго-восточных регионов Украины был пере-

дан гуманитарный груз, состоящий из продуктов 

питания на сумму более $380 тыс., для распределе-

ния среди нуждающихся. 

Таким образом, для Казахстана как ближай-

шего соседа и партнера России и Украины кон-

фликт – это серьезная проблема. Для ее решения 

наша страна прилагает усилия и ищет пути выхода 

из кризиса братских наций. Минские соглашения – 

документ, согласованный на саммите в Минске 

«нормандской четверкой» и подписанный контакт-

ной группой, состоящей из представителей Укра-

ины, России и непризнанных Донецкой и Луган-

ской народных республик, с целью деэскалации во-

оруженного конфликта на востоке Украины. По 

словам Н.А.Назарбаева попытка договориться сто-

ронам конфликта относится к его действиям со сто-

ронами конфликта, а сами переговоры должны 

были пройти в Казахстане: «Я поездки делал, чтобы 

собрать всех, чтобы встретились там». К сожале-

нию, Украина не выполняет условия минских пере-

говоров, и ответственность за несостоятельность 

минских договоренностей лежит на Украине, а но-

вый закон о реинтеграции Донбасса «…не способ-

ствует мирному урегулированию, создавая парал-

лельную реальность, где конфликт входит в стадию 

«заморозки», во время которой не исключаются 

провокации. Данный закон «размывает» саму суть 

Минских соглашений». И по этой причине обсуж-

дались планы между Назарбаевым и Трампом по 

переносу площадки переговоров в Казахстан, что 

является как «символическое обозначение смены 

всего процесса, чтобы совсем отойти от минского 

формата». 

Украинский конфликт – это острая проблема 

для Казахстана. Республика ощущает на себе все 

последствия этой трагедии постсоветского про-

странства. В данной проблеме Казахстан не может 

принять однозначную сторону России, ввиду того, 

что присоединение Крыма создает прецедент для 

остальных областей, заселенных в большем про-

центе русским населением. Общественное мнение 

разделилось внутри Казахстана по поводу присо-

единения Крыма, и в связи с этим власти Казах-

стана стремятся занимать нейтральную сторону и 

ограничиваться в своих заявлениях. 

Центрально-кавказский регион продолжает ге-

нерировать военные и военно-политические 

угрозы, которые напрямую или косвенным образом 

затрагивают интересы национальной безопасности 

Казахстана и его союзников на Кавказе и в СНГ. 

Поэтому ситуация с Нагорным Карабахом, по-

прежнему остающаяся в напряженном состоянии, 

не может не беспокоить Казахстан. Экономические 

связи с Южным Кавказом у Казахстана в сравнении 

с другими партнерами минимальны, но по мере раз-

вития нефтяного сектора и газодобывающей про-

мышленности, с Азербайджаном они стали больше 

в связи с тем, что через его территорию ныне про-

ходят трубопроводы, важные для торговли каспий-

ской нефтью и газом. В то же время Казахстан и Ар-

мения являются активными участниками Евразий-

ского экономического союза и ОДКБ. 

В 2011 году Казахстан в качестве страны-пред-

седателя ОБСЕ предлагал Азербайджану и Арме-

нии диалоговую площадку для мирных перегово-

ров. От саммита в столице Казахстана некоторые 

наблюдатели ждали сдвига в процессе мирного уре-

гулирования конфликта. Однако прорыва не про-

изошло. Для каждой из сторон вопрос владения 

этой землей является принципиальным и просто так 

отказываться от нее никто не станет. Дело даже не 

в нежелании конкретных политиков Армении и 
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Азербайджана идти на уступки. Проблема состоит 

в том, что прийти к согласию им не дадут собствен-

ные народы – слишком много случилось за эти 

годы.  

Казахстан выступает за взвешенный и ответ-

ственный поиск мирных путей решения данного во-

проса. Наша страна считает, что ни один этниче-

ский конфликт невозможно решить только воен-

ным путем. В данном случае имеется противоречие 

между двумя основополагающими принципами – 

правом на территориальную целостность и непри-

косновенность территории, с одной стороны, пра-

вом нации на самоопределение – с другой. В связи 

с этим, данная проблема должна решаться по-

этапно, в рамках международного права. 

Участие Казахстана в миротворческих процес-

сах и инициативах является одним из важных ас-

пектов внешней политики нашего государства, ко-

торый активно выступает за разрешение существу-

ющих проблем коллективной безопасности на 

пространстве СНГ, в регионе и в целом на между-

народном уровне во всем мире. Этим объясняется 

возрастающее участие РК в процессах миротворче-

ства. Наша страна выступает за последовательное 

расширение участия ООН, ОБСЕ, других междуна-

родных организаций в урегулировании конфликтов 

и поддержании мира в центральной Азии и на тер-

ритории СНГ. Причем вовлеченность международ-

ного сообщества в урегулировании конфликтов во 

всем мире должна быть более значимой и адекват-

ной исходящим угрозам, а роль стран СНГ и Казах-

стана по мере необходимости будет повышаться. 

Поэтому РК выступает за укрепление связей в 

сфере миротворчества в рамках всех организаций и 

объединений для решения вопросов поддержания 

мира и урегулирования конфликтов на основе 

принципов суверенитета, территориальной целост-

ности и не вмешательства во внутренние дела госу-

дарств. 
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Abstract 

With the policy of health development in ethnic minority areas in recent years, there have been positive de-

velopment steps. The health care, prevention, and treatment of ethnic minorities have improved and improved 

significantly. However, access to preventive and curative medical services for ethnic minorities still has many 

issues that need to be addressed. The conduct of ethnic minority people in the prevention and treatment of diseases 

is still limited, such as self-treatment, spiritual healing, and local practices, lack of knowledge, and subjectivity 

when suffering from illness. From there, they will choose different types of health services. This reflects the aware-

ness, practical ability, and the level of medical culture of the people. Therefore, raising awareness and change the 

perception of ethnic minorities in disease prevention and treatment are essential issues to improve access to health 

services in the mountainous areas today. 

Keywords: Behavior, ethnic minorities, disease prevention and treatment, sickness. 

 

1. Introduction 

In socio-economic conditions, they are still under-

develop developed in deep-20s and remote areas of eth-

nic minority areas. In which, health services and health 

care for people are facing urgent problems. Na Rì is a 

mountainous district of Bac Kan province, socioeco-

nomic conditions are still difficult, geographical dis-

tancing, medical facilities are poor, and highly quali-

fied medical staff are lacking. The people living here 

are mainly ethnic minorities, so the treatment of people 

in the prevention and treatment of diseases is still lim-

ited such as self-treatment, spiritual healing, and local 

customs, lack of knowledge and subjectness when sick. 

The reactions of patients and families in healthcare 

when sick, reflecting the way of handling and choosing 

the type of health services of mountainous households, 

not only show awareness, practical ability, influence 

from cultural customs or social institutions in the local-

ity but also show the program awareness of medical 

culture. Therefore, to raise awareness and actions of 

mountainous ethnic minorities in prevention and treat-

ment, it is a matter of concern to developing effective 

health policies. 

From that fact, the author conducts a study on the 

behavior of mountainous ethnic minorities in the pre-

vention and treatment of diseases in Na Rì district, Bac 

Kan province. At the same time, it overcomes limita-

tions in the perception and behavior of mountainous 

people in health care. 

2. RESEARCH METHODS 

Dosing research method: The topic of collecting 

dosing information using a questionnaire with 300 

questionnaires1. With the method of selecting a random 

system template. Apply the formula for selecting a ran-

dom pattern k = N/n, where k is the distance between 

units in the overall. Statistics use SPSS 23.0 statistical 

 
1Scientific research project at Thai Nguyen University 

"Behavior of mountainous people in disease prevention and 

treatment (Case study in 2 communes Lam Son and Luong 

Ha of Na Ri district, Bac Kan province" Subject 

software to process investigative data. 

Method of calculation: conducting 10 in-depth in-

terviews in which 04 Tay people, 03 Dao people, and 

03 Mong people are living in the study area. 

3. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSIONS 

3.1 Awareness of ethnic minorities in mountain-

ous areas on disease prevention and treatment 

The concept of sickness and disease varies and de-

pends on many factors including perception, age, ethnic 

culture, and geographical area. However, the awareness 

of sickness, disease, and treatment methods must have 

specific scientific grounds and grounds. Based on sci-

ence, according to the Vietnam Medical Dictionary: 

The disease is the process of abnormal functioning of 

the organism (people, animals, plants), from the cause 

of initiation to the final consequences. The causes of the 

disease are many, which can be synthesized into three 

main types: The body itself has defects such as congen-

ital genetics or psychological disorders. Due to the 

harsh living circumstances of the organism such as 

overheating, too cold, poisoned, insufficient nutrients. 

Due to parasites by other organisms (especially micro-

organisms). 

In the field of medicine, "disease" is a way of de-

termining health based on scientific grounds of causes, 

methods, and treatment processes based on a defined 

system. This view does not take into account the psy-

chological, social, and cultural aspects of the disease 

but that a person has a "disease" when there are 

changes in health indicators such as functional indica-

tors, indicators of chemistry, physics, biology ... How-

ever, before the development of science, it was found 

that the connection between the human psychological 

aspect is related to pathology. That is, psychological 

factors have an impact on the formation of diseases. 

responsibility: MSc. Le Van Canh, Faculty of Law and 

Social Management, University of Science, Thai Nguyen 

University.  
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Awareness of sickness and disease plays a very 

important role in guiding the prevention and treatment 

of diseases. Usually, patients only recognize the phe-

nomena of sickness and disease in the way of explana-

tion by experience, folk knowledge, oral 

knowledge. On the other hand, there are notions that 

sickness or illness is not the result of the reality of life, 

but it is dominated by spiritual and religious fac-

tors. Especially in mountainous rural areas, with diffi-

cult economic conditions, low intellectual level, limited 

propagation of disease prevention and treatment is one 

of the factors that affect people's perception of diseases. 

Table 1 

Awareness of importance in disease prevention 

The importance of prevention Frequency Percentage % 

Especially important 134 44.7 

Quite important 105 35 

normal 59 19.7 

It doesn't matter. 2 0.7 

sum 300 100% 

Source: Inquiry data from questionnaire 

 

The survey found that the majority of respondents 

thought prevention was particularly important, ac-

counting for 44.7%, with 35% of respondents saying it 

was important. 19.7% thought prevention was normal 

and only 0.7% thought it was not important. With the 

results of the study, the perception of ethnic minorities 

is large that prevention is especially important. How-

ever, there is no homily between cozy perception and 

behavior in many cases. That is, they are aware but be-

havior can go against perception. For example, when 

asked about the harmful effects of tobacco on health, 

the majority of responders said that it affects health, but 

the reality is that smoking behavior still occurs with 

large weeks. Awareness of the importance of preven-

tion is associated with many factors such as cultural, 

ethnic, or academic practice. Education reflects peo-

ple's perceptions of health as well as medical under-

standings. The results of the correlation test show that 

between education and awareness of the importance of 

prevention, there is a fairly close connection with each 

other and statistically significant 2. 

Awareness of the prevention and treatment of dis-

eases on the one hand can be based on modern medi-

cine. On the other hand, the perception of disease and 

treatment sometimes relies on inherent indigenous ex-

periences and knowledge. As a result of the survey, 

38% of respondents said that they only know about dis-

eases and preventive measures, 31% say they only 

know a little, while only 3% think they know a lot. Up 

to 20% of them are unaware of preventive measures and 

treatment of the disease. From the knowledge of indig-

enous medicine, the life experience of the people will 

learn the manifestations of sickness and disease, 

thereby choosing the appropriate form of treat-

ment. There are even many cases where they rely solely 

on experience then self-treatment with male pills. 

 
Figure 1: Level of understanding of sickness and disease(Unit: %) 

Source: Investigation results from questionnaire 

 

The identification and classification of sickness 

are not only related to personal knowledge and experi-

ences but also relationships, interactions in the family, 

and social networks. Identifying patients with the dis-

ease, differentiating causes, and treatments often go 

from individual to family members and community 

members. However, in the current era of information 

 
2 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed), r = 0.462, (P <0.05). Correlation between education 

and awareness about disease prevention 

technology development, people have more infor-

mation channels to understand and be aware of diseases 

and prevention methods. 

For individuals who are sick, or sick, they always 

speculate on their causes and discuss with family mem-

bers or exchange with experienced people, knowledge 

in the community, or reach out to the healers and 

priests. For cases where the disease occurs too quickly, 

38%

31%

3%

20%

8%

Know briefly

Know little

Know a lot

Do not know

Do not care
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severely, it is impossible to discuss speculation, iden-

tify causes and cures with folk experience, the diagnos-

tic process will not follow these levels but immediately 

transfer to the appropriate medical area. 

Thus, family and community relations have an im-

pact on determining the type of sickness through dis-

cussions, comments, so that the sick's family seeks ap-

propriate treatment. The identifying of the type of dis-

ease and the causes of the disease lies not only in the 

sick individual and their family but also in the close re-

lationship and other social networks. 

3.2 Manifestations and classification of sickness 

There are various manifestations of sickness, dis-

ease. The classification between sickness and illness is 

based on sensory or sensory manifestations. According 

to the survey of 300 samples, 30.7% of respondents said 

that they have been sick or sick in the past 1 year, 

69.3% have no disease or sickness. 

Table 2 

Correlation between age group and disease of respondents 

Age group Number of sick people Percentage % 

From 1 to 20 15 16.1 

From 21 to 40 20 21.5 

From 41 to 60 25 26.9 

Over 61 years old 33 35.5 

sum 93 100% 

Source: Inquiry data from questionnaire 

 

The data table above shows that the age group and 

the extent of the responder's illness are related. The 

higher the age group, the greater the likelihood of get-

ting the disease, which is proportional to each other. In 

the group of people aged over 61 years with a higher 

incidence, 35.5% were mainly cardiovascular and oste-

oarthritis-related diseases. The link between the age 

group and the number of people with the disease sug-

gests a correlation with each other and statistically sig-

nificant3. 

 
Figure 2: The link between the manifestation of the disease and the weather factor (Units %) 

Source: Inquiry data from questionnaire 

 

The survey results show that some common dis-

eases are thought by the majority of people to be caused 

by weather conditions as the most basic cause of the 

current disease. On the other hand, some diseases such 

as blood pressure, cardiovascular, and osteoarthritis are 

thought to be largely caused by eating, food is the main 

cause of the disease. Genetics is also considered one of 

the causes of diseases such as asthma, tuberculosis, goi-

ter, deformity... 

3.3 Behaviour of family members in sickness 

Most when patients feel that their body has abnor-

mal symptoms, they often conjecture only about the 

disease or not caring about the symptoms of the disease. 

The subjectness of people's perceptions may in part be 

due to habits and thoughts that are just common dis-

eases, not serious. The survey found that in the past 

year, 30.7% of respondents said that their family has 

sick and sick people. The average age of the person 

with the disease is 40.23 with a standard deviation4 of 

22.24.  

  

 
3 Correlation coefficient r = 0.6 with statistical significance 

p < 0.05 

4 The average age of the patient Means 40.23, Std. 

Deviation: 22.24 
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Table 3 

Behavior when sick 

Act when sick or sick Frequency Percentage % 

Do nothing. 23 6.8 

Rested 33 9.7 

Work less 67 19.8 

Go see the healer 22 6.5 

Buy medicine and drink by myself 102 30.1 

Self-treatment with natural drugs 35 10.3 

To medical facilities 63 18.6 

sum 345 100 

Source: Inquiry data from questionnaire 

 

To clarify the behavior of ethnic minorities in the 

treatment of illness, 9.7% of them took a little break and 

only 6.8% did nothing. Most common diseases or sick-

nesses, people only rest a little and still work normally 

but the intensity of work decreases. And they only de-

cided not to do anything when the disease was already 

severe, while they worked only 19.8% less. Thus, the 

pressure on the family economy and the diligence of the 

farmer has had a significant impact on their behavior 

when sick. The majority of sick people's first act is to 

buy their medicines for treatment, accounting for the 

highest proportion of 30.1% of the questioned. Thus, 

when there are signs of sickness, the patient's family 

only comes to the Western pharmacy to present the 

symptoms encountered and consulted by the drug 

seller, and then they will buy the drug home for self-

treatment. If repeated treatment does not cure them with 

the decision to go to medical facilities for examination 

accounts for a fairly high rate of 18.6%. However, ac-

cording to the results of an in-depth interview, people 

who sell western medicines to treat someone have a de-

gree in medicine and pharmacy, but many also sell 

drugs sedates in grocery stores. Especially in mountain-

ous areas when travel conditions are difficult, access to 

health services is limited, so people self-treatment or 

treatment with male medicine is also a method chosen 

by many people to account for 10.3%. However, cur-

rently, the mentality wants to cure quickly and only dis-

eases that only cure western medicines with cure, so it 

is understandable that they choose western medicines 

for treatment. 

 
Figure 3: Acts of using Western drugs 

Source: Inquiry data from questionnaire 

 

The chart above shows that the majority of house-

holds using the drug are consulted by drug sellers. 

When they have symptoms of illness, they will seek the 

advice of drug sellers and buy medicines that account 

for the highest rate of 41.2%. In which, buying drugs 

prescribed by the treating doctor accounted for 22.4% 

when they had examined and treated in medical facili-

ties. While people taking the drug remained a habit, 

they self-guessed the disease from the manifestations or 

by feeling and bought the drug themselves for treatment 

without the advice of someone who accounted for 

15.4%. Some manifestations such as headache, flu, 

cough, runny nose are diseases that people take medi-

cines as a previously treated habit. On the other hand, 

the counseling of relatives in drug use also accounted 

for 11.6% of the number of questioned people. When 

asked about the benefits of taking western medicines, 

37.7% thought it was easy to treat the disease, 32.8% 

said that many diseases only take western medicine 

with cure and 24.1% think it is easy to use and conven-

ient. As such, the behavior of using the drug reflects 

their perception and behavior in the treatment of the 

disease. 

3.4 People's conduct in the treatment of dis-

eases 

Self-treatment: When sick or sick, the choice of 

medical services also reflects the behavior of mountain-

ous people in the treatment of diseases. If you are sick 

or sick, the majority of people buy their medicines to 

treat the disease or use male medicines. The treatment 

with male drugs most people find the healer are experi-

enced and knowledgeable about the effects of each 

drug. However, most people still know simple male 

remedies with oral indigenous knowledge. The results 
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of the investigation also showed that up to 65.3% of 

people between the ages of 45 and 60 know and use 

some male medicinal plants to cure some common dis-

eases. Self-treatment is understood to include the act of 

treating with male drugs and buying Western medi-

cines. When there are serious manifestations or self-

treatment without healing, the majority of people de-

cide to go to medical facilities. This clearly shows their 

healing responses. 

 
Figure 4: Cases where people decide to medical treatment at medical establishments 

Source: Inquiry data from questionnaire 

 

Whether or not a patient decides to go to a medical 

facility depends on a variety of factors such as patient 

subjecting, access to medical services, and geograph-

ical distance. The results of the study show that the ma-

jority of patients decide to go to medical facilities when 

the disease is already too severe, accounting for 57.8% 

and accounting for the highest proportion. Meanwhile, 

31.2% said they had self-me treated but did not cure 

themselves and went to medical facilities to know the 

disease well and have effective treatments. This indi-

cates that there is a match between self-treatment and 

due to too severe illness they go to medical facilities. 

On the other hand, the selection of treatment facilities 

also shows significant differences. In which district 

hospitals are selected the most accounted for 63.3%, 

treatment at commune health stations accounts for 

33.3%, provincial hospitals are 42.7% and private med-

ical facilities are 35.4%. Thus, the selection of district 

hospitals in the treatment and treatment of diseases is 

used more than most. This shows that the place of ini-

tial registration for medical examination and treatment 

in the commune is not of much interest to the people. 

According to the results of the in-depth interview, the 

majority of people said that they only go to the com-

mune health station because the health care is not too 

serious and because the route is easier, and at the same 

time to get medicines under insurance and examination 

of common diseases and the main purpose is to apply 

for a referral to transfer to the district hospital. Espe-

cially when the route in examination and treatment in 

the district has increased the level of treatment in dis-

trict hospitals today. According to the statistics, there 

are many reasons that patients do not go to medical fa-

cilities for examination and treatment. 

Table 4 

Reasons for not going to the doctor and treating the disease 

Reasons for not going to the doctor and treating the disease Frequency Percentage % 

Because it can be cured on its own 89 29.7 

Due to the high cost 95 31.7 

Due to incorrect awareness of the disease 147 49 

Due to habits 87 29 

Due to medical facilities away from their residences 56 18.7 

Due to his service attitude, doctors 33 11 

Due to cumbersome administrative procedures 64 21.3 

Due to non-serious illness 143 47.7 

Other factors 29 9.7 

Source: Inquiry data from questionnaire 

 

The table above shows why patients do not visit 

medical facilities with many concerns. In particular, be-

cause people's awareness of the disease does not under-

stand correctly, it accounts for the highest rate of 49%, 

which has a contradiction between perception and be-

havior in the behavior of mountainous people in the 

treatment of diseases. If they did not understand the dis-

ease, they should have been consulted, examined, and 

treated by the medical facility to understand infor-

mation about the disease. But when they do not under-

stand the disease correctly, they do not need to go to 

medical facilities and this is a problem that rural people 

in general and mountainous people, in particular, are 

facing. The cause was that the disease was not serious, 

accounting for 47.7%. Among the above causes, the 

cost factor for treatment is also one of the basic causes 

accounting for 31.7%. Economic hardship and the cost 

of health services are some of the barriers that make it 

difficult for people to access health facilities, especially 

those who do not participate in health insurance. The 

results of the examination of the correlation between 

those who are in health insurance and those who do not 

participate in health insurance with the examination 

and treatment of the disease show that. More people 
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with health insurance than those without health insur-

ance1.  

Treatment with folk medicine: The healing by folk 

medicine has existed for a long time with ethnic minor-

ities in the mountains. The area of folk medicine has the 

presence of langs, priests, and people who know how 

to make "summers" for healing. Also according to the 

results of the investigation from the questionnaire 

showed that the level of use of male drugs in the treat-

ment of the disease, very often is 4.3%, regularly is 

13.7%, sometimes accounting for the highest rate of 

52.7% and 20.3% is rare. Thus, the use of male drugs 

in the treatment of diseases of mountainous people re-

mains one of the important cues. When studying the 

benefits of using male drugs shows the reviews of the 

population. The most basic benefit is thought to be be-

cause available raw materials accounted for 35.3%, due 

to the 21.4% cheap economic cost, no 20.4% side ef-

fects and 11.5% thought male drug treatment was ef-

fective. 

Healing by faith: Through surveys and field stud-

ies, it shows that today there are still a part of ethnic 

minorities who believe in spiritual healing methods, 

fortune telling is still valued by many people, and con-

sider this a psychological relief for the patient himself. 

The results of the study showed that 36.1% said that 

they believe that worship contributes to the cure of dis-

eases, while 37.5% think that they do not believe in this 

method of healing. And there are 26.4% of respondents 

that they do not know and difficult to answer. When 

conducting in-depth interviews, many people believe 

that when they are sick, they are haunted by ghosts, so 

they have to perform worshiping rituals to quickly re-

cover from their illness. Thus, the worship to cure dis-

eases comes from invisible reasons but is done with 

purposeful actions. Although there is no scientific basis 

for this problem, it gives them faith in healing. On the 

other hand, healing by worshiping and fortune-telling 

can be explained from the psychological perspective of 

the patient and the shaman. Worshiping, fortune-tell-

ing, exorcism, or ancestor worship has brought faith to 

the patient as a psychological relief and considered it a 

therapeutic result from spirituality. The magicians and 

Then said that they often treat psychological diseases 

and in this treatment, psychological factors and beliefs 

play an important role in the treatment method for the 

patient. 

3. Conclusion 

Research results show that the awareness and be-

havior of ethnic minorities in disease prevention and 

treatment are social issues. The patient only perceives 

the phenomena of illness and disease in a way that is 

explained by life experiences. At the same time, a part 

of ethnic minorities also believes that illness and dis-

ease are also influenced by spiritual and religious fac-

tors. The identification and classification of illness are 

not only related to personal knowledge and experiences 

but also relationships, interactions in the family, and so-

cial networks. For individuals, when they are sick, or 

sick, they always guess what the cause of the illness is, 

and initially, they will treat themselves with personal 

knowledge. The subjectivity in people's perception may 

be partly due to habit and thinking that it is just a com-

mon disease, not serious. If they are sick or sick, most 

people buy medicine to treat the disease or use herbal 

medicine. However, if self-treatment or spiritual heal-

ing does not go away, they decide to go to medical fa-

cilities for examination and treatment. This depends on 

many factors such as the subjectivity of the patient, the 

ability to access medical services, and the geographical 

separation. But most notably, the level of medical cul-

ture, in general, is still low, from which there is no 

proper attitude in how to behave when treating dis-

eases. Therefore, this is a matter of concern for current 

health policies and health care communication in 

mountainous areas.  
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Abstract 

The purpose of the article is analysis of factors of the diversity of opinions regarding marriage and parenthood 

in European countries as well as in Russia based on European Social Survey-2018.  

Dependent variables are opinions regarding the rights of homosexual people to live their own life, the rights 

of same-sex couples to adopt children, childlessness, cohabitation, fragile families, divorcing with children and 

regarding of mothers, who has a full-time job while she has children aged under 3 years old. It found that the 

problems of same-sex couples and conscious childlessness are the most topical among habitants of European coun-

tries.  

The main independent variables hypothetically influencing these opinions in European countries: behavior of 

inhabitants (measured by statistic indicators: total fertility rate, birthrate outside marriage, cohabitations and di-

vorces) and legislation. Opinions and behaviors in most European countries correspond in relation to childlessness, 

cohabitation and outside marriage births. 

The links between legislation and opinions are ambiguous. These connections are established in relation to 

new social practices (same-sex unions, adoption of children by them), but not in relation to divorce, that is, the 

already established norm of behavior. 

Such variables of intra-Russian differences as gender, the presence of children, age group, education and 

religiosity were analyzed. It is shown that the most differentiating factor of opinions about marriage and 

parenthood in Russia is the generation. The opinions of Russians are more liberal in younger age groups and more 

conservative in older ones. As for cohabitation, in Russia the difference between age groups is greater than the 

difference between European countries. 

Keywords: inhabitants, opinions, same-sex couples, childlessness, cohabitation, fragile families; divorce, 

legislation, gender, children, age, education, religiosity. 

 

1. Introduction 

The diversity of family structures initially inter-

ested anthropologists [1, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 22]. 

Subsequently, within the framework of an institutional 

approach, sociologists began to study the main types of 

family organization in the West and East Europe, Rus-

sia, China, Israel, Japan, Africa, the Middle East during 

industrialization and postindustrial period [2, 5, 21, 23]. 

The transformation of the institutions of marriage and 

parenthood in recent decades in the context of rapid so-

cial, economic, cultural and technological innovations 

worldwide encourages studying the diversification of 

the family institution [9]. The situation in 84 low- and 

middle-income countries (LMICs) described as persis-

tent diversity with development [16]. The spread of dif-

ferent family structures in high income countries was 

being analyzed on the base of statistical sources (Euro-

stat, OECD Family Database, Rosstat, US Census Bu-

reau) in particular by author of this article [8].  

The independent role of norms and values in 

changing family patterns, not just the impact of the 

level of economic development, emphasized by sociol-

ogists [for example 5: 369]. 

Main objectives of empirical analysis: 

▪ To identify which dependent variables 

(opinions) differ more between European countries 

based on the European Social Survey-2018.  

 
1 European Social Survey, ESS, 2018 year, 9 wave). URL: 

http://www.europeansocialsurvey.org/ (accessed 

20.02.2021). In Russia, the project had been implemented by 

▪ To determine correlations between the 

behaviors of inhabitants according to statistics and 

opinions regarding marriage and parenthood in 

European countries and in Russia.  

▪ To identify correlations between the 

legislation with regard to same-sex marriage, adoption 

by same-sex couples, divorce without fault and 

opinions on these issues in European countries.  

▪ To determine which of the independent 

variables (gender, having children, age groups, 

education, religiosity) have a greater influence on 

opinions regarding marriage and parenthood in Russia. 

2. Materials and Methods 

In European Social Survey (ESS-2018)1 opinions 

regarding marriage and parenthood measured by five 

points scales. Data presented on figures 1-2 measured 

by scale: agree strongly (1) agree (2) neither agree nor 

disagree (3) disagree (4) disagree strongly (5), on 

figures 3-7 also by five-point scale: strongly disapprove 

(1) disapprove (2) neither approve nor disapprove (3) 

approve (4) strongly approve (5). Data on the figures 1-

7 are the sum of the responses for the first two points. 

The representative samples of all persons aged 15 

and over (no upper age limit) of European countries 

consist 47086 respondents regardless of their national-

ity, citizenship2 or language, in Russian Federation – 

2416.  

the Center for Comparative Social Research (CESSI). 
2 I use the concept of “inhabitant” of the country as a 

synonym for "respondent". 
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Dependent variables are opinions regarding the 

rights of homosexual people to live their own life, the 

rights of same-sex couples to adopt children, childless-

ness, cohabitation, fragile families3, divorcing with 

children and regarding of mothers, who has a full-time 

job while she has children aged under 3 years old. 

The main independent variables hypothetically in-

fluencing these opinions in European countries: behav-

ior of inhabitants according to statistics (total fertility 

rate, indicators of birth outside marriage, cohabitations 

and divorces) and legislation (year of introducing of 

same-sex marriages or partnerships, adoption by same-

sex couples, year of introducing of no-fault divorce).  

Independent variables as factors of intra-Russian 

differences of opinions are gender: men (n=987) and 

women (n=1429); having children: have (n=1693) and 

have not (n=716); age group: 15-24 years old (n=336), 

25-34 (n=473), 35-54 (n=769), 55-64 (n=426), 65-91 

(n=412); level of education: secondary general 

(n=633), secondary special (n=1038), higher (bache-

lor's, master's degree or specialist) (n=745) and religi-

osity: believers (n=1296), unbeliever (n=1072).  

The data sets for European countries and Russia 

presented separately. The Kramer coefficient (V) cal-

culated for cross-country differences with the exception 

of the Russian sample regardless of the gender of the 

respondents. The Kramer coefficient for intra-Russian 

differences given separately. 

3. Results 

3.1 Factors of inter-European differences 

3.1.1 Opinions regarding the rights of homosex-

ual people  

The minority of respondents, who agree with the 

statement: “Gay men and lesbians should be free to live 

their own life as they wish”, are inhabitants of Russia 

(17%), Lithuania (26%), Hungary (34%), Bulgaria 

(35%), Serbia (35%), Macedonia (36%), Slovakia 

(37%). The majority are inhabitants of the Netherlands 

(94%), Norway (94%), Sweden (93%), Ireland (90%), 

Belgium, Spain, France, UK (89%), Germany (88%), 

Switzerland (86%), Portugal (84%) and Finland (83%). 

Kramer coefficient V=0.48 here and below has been 

given at the significance level p ≤ 0.05. Fig.1. 

 
Figure 1. Men and women have been agreed with the statement: “Gay men and lesbians should be free to live 

their own life as they wish”, % 

 

Hypothesis 1. Opinions regarding the rights of 

homosexual people depends on legalization of same-

sex marriages or partnerships in countries. This 

hypothesis confirmed.  

In those countries in which same-sex marriages or 

partnerships legalized, i.e. in the Netherlands (2001), 

Belgium (2003), Spain (2005), Switzerland (2007), 

 
3 Fragile family is biological parents who live together with 

their children (child), but are not legally married. 
4 Countries Where Gay Marriage Is Legal 2021. World 

Population Review. URL: 

Sweden and Norway (2009), Portugal (2010), France 

(2013), UK (2014), Ireland (2015), Finland (2017) and 

Germany (2017)4, the majority of inhabitants according 

to ESS-2018 agree with the rights of gay men and 

lesbians. 

https://worldpopulationreview.com/country-

rankings/countries-where-gay-marriage-is-legal (accessed 

10.05.2021) 
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Figure 2. Men and women have been agreed with the statement: «Gay male and lesbian couples should have the 

same rights to adopt children as straight couples», % 

 

The minority of respondents, who agree with the 

statement: «Gay male and lesbian couples should have 

the same rights to adopt children as straight couples», 

are inhabitants of Lithuania (6%), Russia (8%), Serbia 

(11%), Macedonia (11%), Bulgaria (11%), Slovakia 

(12%), Poland (13%) and Cyprus (15%). The majority 

are inhabitants of the Netherlands (80%), Spain (79%), 

Sweden (75%), Norway (74%), Belgium (69%), Ger-

many (67%), Ireland (66%), UK (65%), France (60%), 

Switzerland (54%) and Portugal (53%). V=0.51. Fig.2.  

Hypothesis 2. Opinions regarding the rights of 

same-sex couples to adopt of child depends on such 

legalization in countries. This hypothesis confirmed.  

In those countries in which the adoption of child 

by same-sex couples, i.e. in the Netherlands (2001), 

Sweden (2003), Spain (2005), UK (2005), Belgium 

(2006), Norway (2009), France (2013), Ireland (2015), 

Portugal (2016), Germany (2017), Switzerland (2018, 

only child of partner)5, the majority of inhabitants 

according to ESS-2018 agree with the rights of same-

sex couples to adopt children (fig.2).  

3.1.2. Opinions regarding marriage and 

parenthood  

In European Social Survey, some questions (fig.3-

7) asked separately for assessing the behavior of men 

and women. In this article on figures 3-7, the 

differences by country presented and further described 

regardless of the behavior of men or women. The 

gender analysis of these variables according to the ESS-

2006 made in a special article [18]. 

The majority of respondents who disapprove “if 

person chooses never to have children” are the inhabit-

ants of Russia (65%), Bulgaria (64%), Serbia (64%), 

Latvia (59%), Estonia (53%), Slovakia (51%), and 

Lithuania (50%). The minority of such respondents are 

inhabitants of Norway (4%), Sweden (5%), UK (5%), 

Ireland (8%) and Netherlands (8%). V=0.42. Fig.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 LGBT adoption. Wikipedia. URL: https://en.wikipe-

dia.org/wiki/LGBT_adoption#Europe (accessed 10.05.2021) 
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Figure 3. Men and women disapprove “if person chooses never to have children”, % 

 

Hypothesis 3 (a). The share of inhabitants in the 

countries who disapprove of childlessness depends on 

the total fertility rate in the countries. This hypothesis 

confirmed in a number of countries.  

In countries where the total fertility rate (TFR) is 

relatively high in 2018 year as in Sweden (1.8), Ireland 

(1.8), UK (1.7), in Netherlands (1.6), Norway (1.6)6 

only a few people according to ESS-2018 disapprove 

of childlessness (4-8%).  

In Cyprus, where the low birth rate (1.3), Slovakia, 

Hungary (1.5) is a significant proportion of those who 

disapprove of childlessness (38-51%).  

Hypothesis 3 (b). The share of inhabitants who 

disapprove of childlessness depends on the share of 

childless women at age 40-44 in the countries. This hy-

pothesis confirmed in a number of countries. 

In countries where there are many of childless 

women at age 40-44 in 2010 or latest available year ac-

cording to the OECD7, in Spain (22%), Finland, Great 

Britain (20%), Ireland (19%), Sweden (13%) the least 

inhabitants (5-12%) according to ESS-2018 disapprove 

of childlessness people. 

In countries where there is a few of childless 

women at age 40-44 according to the OECD, that is, in 

Slovak Republic (10%), Latvia (9%), Lithuania (8%), 

many inhabitants disapprove of childlessness people 

(50-59%).  

 
Figure 4. Men and women disapprove of person who lives with a partner without being married, % 

 

 
6Total fertility rate. 2018 / Eurostat. URL: https: 

//ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/t

able?lang=en (accessed 10.06.2021) 

7SF2.5. Childlessness. 21.12.2018 // OECD Family Data-

base. URL: http://www.oecd.org/els/family/database.htm 

(accessed 15.06.2021) 
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The majority of respondents who disapprove of 

person who lives with a partner without being married 

are inhabitants of Slovakia (39%), Russia (38%), Lith-

uania (37%), Bulgaria (24%), and Cyprus (20%). The 

minority of respondents are inhabitants of Norway 

(3%), Sweden (3%), Finland (5%), the Netherlands 

(6%), France, Spain (7%), Austria, Portugal Slovenia 

(8%) and Belgium, UK (9%). V=0.27. Fig.4. 

Hypothesis 4 (a). The share of inhabitants who 

disapprove of cohabitation depends on the prevalence 

of cohabitation in countries. This hypothesis confirmed 

in a number of countries. 

In countries where level of cohabitation is high 

according to the OECD-2011 in age group 20-34 years 

old8, that is, in Sweden (29%), France (28%), the 

Netherlands (25%), Norway (23%), United Kingdom 

(22%) the least (3-9%) inhabitants according to ESS-

2018 disapprove of people who live together without 

getting married. In Slovakia (4%) and Lithuania (9%), 

where level of cohabitation is very low, 39% of 

inhabitants disapprove such behavior.  

 
Figure 5. 

Men and women disapprove if person has a child with a partner she/he lives with but is not married to, % 

 

The majority of respondents who disapprove “if 

person has a child with a partner she/he lives with but 

is not married to” are inhabitants of Russia (41%), Slo-

vakia (39%), Lithuania (37%), Macedonia (29%), Ser-

bia (26%) and Cyprus (25%). The minority of respond-

ents are inhabitants of Norway (3%), Sweden (5%), 

Finland, France, Portugal (7%) and Slovenia (8%). 

V=0.24. Fig.5. 

Hypothesis 5 (a). The share of inhabitants who 

disapprove fragile families depends on birth rates 

outside marriage in countries. This hypothesis 

confirmed in a number of countries.  

In countries with high birth rates outside marriage, 

according to Eurostat data in 2018, in France (60%), 

Slovenia (58%), Portugal (56%) and Sweden (55%)9, 

few respondents (5-8%) according to ESS-2018 

disapprove people who has a child with a partner she/he 

lives with but is not married.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8SF3.3. Cohabitation rate and prevalence of other forms of 

partnership. 27.11.2016 // OECD Family Database. URL: 

http://www.oecd.org/els/family/database.htm (accessed 

15.06.2021) 

9Share of live births outside marriage. 2018. // Eurostat. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00018/def

ault/table?lang=en (accessed 10.05.2021) 
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Figure 6. Men and women disapprove of person who gets divorced while she/he has children aged under 12 

years old, % 
 
The majority of respondents who disapprove of 

“person who gets divorced while she/he has children 
aged under 12 years old” are inhabitants of Latvia 
(47%), Russia, Serbia, Slovakia (43%), Estonia (35%), 
Poland (34%), Hungary and Italy (32%), Bulgaria, Cro-
atia and Cyprus (31%), Slovenia (28%). The minority 
of respondents are inhabitants of Netherlands (0%), 
Sweden (13%), Norway (15%), United Kingdom 
(16%), Finland (18%), France (20%), Spain (21%), 
Czech Republic (23%) and Germany (26%). V=0.22. 
Fig.6. 

Hypothesis 6 (a). The share of inhabitants who 
disapprove of divorcing people depends on index of di-
vorce in countries. This hypothesis do not confirmed. 

The percentage of inhabitants who disapprove of 
divorcing people who have children do not depends on 
the divorce rate in a number of countries. Thus, in coun-
tries with a high divorce rate in 2018 – in Russia (4.0) 
[The Demographic P. 50 ], Latvia (3.1), as well as in 
countries where the divorce rate is relatively low – Ser-
bia (1.4), Croatia, Italy, Bulgaria (1.5)10, the share of 

disapproving divorcing people who have children is ap-
proximately equally high (31-43%). 

Hypothesis 6 (b). The share of inhabitants, who 
disapprove of divorcing people with children, depends 
on the time of the enactment of legislation of “no fault” 
divorce in countries. This hypothesis do not confirmed. 

In those countries where earlier than in others 
were allowed “no fault” divorce more than a third of 
inhabitants disapproved of divorcing people: Latvia 
(1969-47%), Russia (1917-41%), Lithuania (1969-
35%), Estonia (1969-35%), Poland (1965-34%), Italy 
(1970-32%), Hungary (1974-32%), Croatia (1978-
31%), Slovenia (1978-28%), Montenegro (1978-27%), 
Germany (1976-26%), Austria (1978-23%). In those 
countries where “no fault” divorce has not yet been or 
later legalized – also about a third of inhabitants disap-
proved of divorcing people: Slovakia (no law yet – 
43%), Bulgaria (2009 – 31%), Portugal (2008 – 27%), 
Czech Republic (2012 – 23%).  

 
Figure 7. Men and women disapprove of women who has a full-time job while she/he has children aged under 3 

years old, % 

 
10 Crude marriage rate and crude divorce rate. 2018. // 

Eurostat. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00206/def

ault/table?lang=en (accessed 10.05.2021)  
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The majority of respondents who disapprove of 

mothers, who has a full-time job while she has children 

aged under 3 years old, are inhabitants of Serbia (36%), 

Latvia (34%), Slovakia (29%), Macedonia (29%) and 

Russia (28%). The minority of respondents who disap-

prove of such women are inhabitants of Norway (4%), 

Finland, Cyprus (6%), Ireland (8%) and Sweden (10%). 

V=0.22. Fig.7. 

The majority of respondents who disapprove of 

mothers, who has a full-time job while she has children 

aged under 3 years old, are inhabitants of countries that 

had a socialist economy in the past. During the period 

of industrialization in the 1980s, many more women 

worked outside the home in the conditions of the 

socialist economy in countries such as Russia and in a 

number of countries that later joined the European 

Union (the Baltic States, the former Yugoslavia, etc.), 

compared to women in European market economies. 

The mothers had a double working day; they were 

overworked. This is probably why more inhabitants of 

these countries in modern conditions do not approve of 

the work of women with young children outside home. 

3.2 Factors of intra-Russian differences  

In Russia, both men and women are equally agree 

with the statement: “Gay men and lesbians should be 

free to live their own life as they wish” (fig. 1). Differ-

ences by age groups (V=0.16) and having children 

(V=0.15) are small. Very small differences among peo-

ple with different level of education and religiosity. 

Both men and women are equally agree with the 

statement: «Gay male and lesbian couples should have 

the same rights to adopt children as straight couples» 

(fig. 2). Differences by age groups is V=0.21, agree ma-

jority of respondents of the younger age group of 15-24 

years old. Differences by having children are small 

(V=0.15). Very small differences among people with 

different level of education and religiosity. 

Both men and women are equally disapprove 

childlessness (fig. 3). More people having children dis-

approve childlessness in comparison with people with-

out children (V=0.20). The proportion of those who dis-

approve of childlessness increases with age (V=0.22). 

For example, in the age group 15-24 years old 53% of 

respondents disapprove childlessness and in age group 

65-91 years old – 79%. Very small differences among 

people with different level of education and religiosity. 

More Russian women than men disapprove cohab-

itation (fig. 4). The proportion of those who disapprove 

of cohabitation increases with age (V=0.29). For exam-

ple, in the age group 15-24 years old 25% of respond-

ents disapprove cohabitation and in the age group 65-

91 years old – 63%. Differences among believers/ non-

believers (V=0.16) and by having children are small 

(V=0.13). Very small differences among people with 

different level of education.  

Both men and women are equally disapprove frag-

ile families (fig. 5). The proportion of those who disap-

prove of fragile families increases with age (V=0.19). 

For example, in the age group 15-24 years old 36% of 

respondents disapprove fragile families and in the age 

group 65-91 years old – 59%. Small differences among 

 
11 Same-sex-couple-households. URL: www.census.gov 

(accessed 10.05.2021)  

people with different level of education, religiosity and 

having/not having children. 

Both Russian men and women equally disapprove 

of divorcees (fig. 6). The share of those who disapprove 

of divorce increase with age (V=0.20). For example, in 

the age group 15-24 years old 39% of respondents dis-

approve divorce and in 65-91 years old – 63%. Very 

small differences among people with different level of 

education, religiosity and having/not having children.  

Both men and women equally disapprove of moth-

ers who work full-time if they have children under 3 

years of age (fig. 7). Very small differences among peo-

ple of different age, level of education, religiosity and 

having/not having children.  

4. Discussion  

Diversification of opinions. One of the tasks was 

to determine which dependent variables (opinions) 

differ more between European countries based on the 

European Social Survey-2018. It was shown that the 

greater differences of opinions among countries 

regarding the rights of same-sex couples to adopt 

children (V=0.51), the rights of gay men and lesbians 

(V=0.48) and regarding of childlessness (V=0.42). 

Small differences were identified regarding of 

cohabitation (V=0.27), fragile families (V=0.24), 

divorce (V=0.22) and regarding women who has a full-

time job while she has children aged under 3 years old 

(V=0.22). Thus, the problems of same-sex couples and 

conscious childlessness are the most topical among 

habitants of European countries.  

Opinions and behaviors. One of the tasks was to 

determine correlations between the behaviors of 

inhabitants according to statistics and opinions 

regarding marriage and parenthood in European 

countries and in Russia.  

There are practically no statistics on the share of 

same-sex marriages among same-sex households in the 

European countries, share of same-sex marriages 

among all marriages, same-sex cohabitations among all 

cohabiting couples without children and with children. 

Such data for the United States publishing by Census 

Bureau of USA based on American Community Survey 

(ACS). For example, in 2019 year, about 58% of 

couples in the nation’s 980,000 same-sex households 

were married and about 42% were unmarried 

partners11. 

In countries where the total fertility rate (TFR) is 

relatively high according to Eurostat in 2018, only a 

few people disapprove of childlessness. In countries, 

where the low birth rate, is a significant proportion of 

those who disapprove of childlessness. In countries 

where there are many of childless women at age 40-44, 

the least inhabitants disapprove of childlessness people. 

In countries where there is a few of childless women, 

many inhabitants disapprove of childlessness.  

In countries where level of cohabitation is high ac-

cording to OECD, the least inhabitants disapprove of 

people who live together without getting married. In a 

number of countries where there are few cohabitations, 

many inhabitants do not approve of them. 

 

http://www.census.gov/
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In countries with high rates births outside 

marriage, according to Eurostat data in 2018, few 

respondents disapprove people who has a child with a 

partner she/he lives with but is not married.  

The percentage of inhabitants who disapprove of 

divorcing people with children do not depends on the 

divorce rate in a number of countries according to 

Eurostat data in 2018. In many countries with a high 

divorce rate as well as in countries where the divorce 

rate is relatively low the share of disapproving 

divorcing people with children is approximately 

equally high.  

That is, opinions and behaviors in most European 

countries correspond in relation to childlessness, co-

habitation and outside marriage births. 

On the example of Russia, we can see that 

attitudes and opinions in some spheres are more 

conservative than behavior. For example, Russian 

Federation has the highest divorce rate in the world 

both according to the data OECD12 and Eurostat13. 

Nevertheless, the majority of Russians condemn 

divorcees with children according to ESS-2018. In RF 

is a relatively high rate of outside marriage births – 21% 

in 2018 year. While about half of outside marriage 

births registered by both biological parents (51%)14. At 

the same time, the majority of respondents who 

disapprove “if person has a child with a partner she/he 

lives with but is not married to” are inhabitants of 

Russia (41%).  

In other areas, such as cohabitation and work of 

mothers outside the home, on the contrary, behavior of 

Russian are more conservative than opinions. In RF are 

few cohabitations in comparison with developed 

countries (about 10% of couples, who have been living 

together for more than six months). At the same time, 

only 38% of Russians disapprove cohabitations. 

The employment rate of women with children 0-2 

years old in 2018 was 49% in the Russian Federation15. 

At the same time, only 28% of Russians disapprove 

mothers, who has a full-time job while she has children 

aged under 3 years old.  

Opinions and legislation. Correlations between 

the legislation with regard to same-sex marriage, 

adoption by same-sex couples, divorce without fault 

and opinions on these issues in European countries 

were identify. More inhabitants support rights of same-

sex couples in those European countries in which same-

sex marriage (partnership) and adoption of child 

legalized. At the same time the share of inhabitants in 

European countries, who disapprove of divorcing 

people with children, do not depends on the time of the 

enactment of legislation of “no fault” divorce in this 

countries. 

Factors of intra-Russian variation of opinions. 

Within Russia according to the ESS-2018, the most 

 
12 SF3.1: Marriage and divorce rates. 30.06.2019. OECD 

Family Database [online]. URL: 

http://www.oecd.org/els/family/database.htm Accessed 

20.06.2021. 
13 Crude marriage rate and crude divorce rate. 2018 // Euro-

stat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=ta-

ble&init=1&language=en&pcode=tps00206&plugin=1 Ac-

cessed 20.06.2021. 

differentiating factor is age group (generation). More 

liberals are among the younger age groups. 

Independent variables such as gender, having children, 

education and religion weakly related with analyzed 

opinions.  

Limitations. The opinions of bachelors differ 

significantly, most likely due to their age. However, 

there are few of them in the study sample, since the 

bachelor's degree introduced in Russia only in 2007 in 

accordance with the Bologna Declaration. It is 

precisely because of the small number of bachelors (4 

years of study) that they were combined into one group 

with specialists (5-6 years of study), the level that 

students received during the entire Soviet period.  

Of course, many revealed correlations are bi-

directional. For example, in this analysis, the legislation 

and the behavior of inhabitants considered as 

independent variables, and opinions as dependent. It is 

obvious that the opinions of inhabitants themselves 

influence legislation and behavior, something that, in 

particular, W. Good wrote about.  

5. Conclusions 

Dynamic of opinions. Last decade some publica-

tions devoted to comparative analysis of family and 

gender norms and their dynamics [e.g. 4, 17, 18]. In the 

article the dynamic of opinions regarding marriage and 

parenthood can be seen in the example of opinions of 

different age groups (generations) in Russia. According 

to the data obtained, it can be argued the tendency of 

liberalization of opinions in Russia regarding cohabita-

tion (age differences, V=0.29), childlessness (V=0.22), 

the rights of same-sex couples to adopt children 

(V=0.21), divorce (V=0.20) and fragile families 

(V=0.19). The opinions of Russians are more liberal in 

the younger age groups and more conservative in the 

older ones. That is, one can see the dynamics of the lib-

eralization of opinions. 

Specificity of Russia. It is necessary to take into 

account that Russian families during the period of 

industrialization formed and functioned in different 

socio-economic conditions than in developed countries. 

In market economies, men worked outside the home 

and women worked in the family or partially outside 

the home during the family life cycle or during the 

working week. In countries with socialist economies, in 

particular in Russia, women worked outside the home 

almost on an equal basis with men throughout the 20th 

century [6: 13]. Therefore, marriage and parental norms 

of Russians are hypothetically significantly different 

from norms of inhabitants of European countries.  

The Orthodox religion and Islam prevail in Russia. 

This is a possible reason that in comparison with the 

inhabitants of the countries, that took part in the ESS-

2018 study, the opinions of Russians are more 

conservative on relation to the rights of gay men and 

14 The Demographic Yearbook of Russia. 2019: Statistical 

Handbook/Rosstat. M., 2019. Appendix to the collection 

(information in the context of the subjects of the Russian 

Federation). 
15 Family, motherhood and childhood. Rosstat. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13807 Accessed 20.06.2021. 

http://www.oecd.org/els/family/database.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00206&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00206&plugin=1
https://rosstat.gov.ru/folder/13807
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lesbians, the rights of same-sex couples to adopt 

children (with the exception of Lithuania), conscious 

childlessness, fragile families, cohabitation (with the 

exception of Slovakia), divorcees with children (with 

the exception of Latvia) and on relation to mothers, 

who has a full-time job while she has children aged 

under 3 years old (with the exception of Serbia, Latvia, 

Slovakia, Macedonia). 

Opinions differ more within countries than 

between different countries. What American scientists 

agree on and what the analysis of Russian research data 

confirms is the discrepancy between the models of 

organizing private life, including marital behavior 

among various social groups, primarily among those 

with and without higher education [3, 7; 11].  

Hypothetically, mating behavior differs even more 

in different social groups in one country than among 

different countries. In that context, one of the tasks was 

to identify which opinions regarding marriage and 

parenthood differ more in Russia and in which social 

groups than among European countries. Only in 

relation to cohabitations in Russia the difference 

between age groups (generation) are greater (V=0.29) 

than the difference among European countries 

(V=0.27). This empirical fact indicates that sometimes 

opinions may differ more within countries than 

between different countries. 
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Анотація 

У статті авторами розкрито особливості грошового забезпечення військовослужбовців та заробітної 

плати цивільного персоналу наукової і освітньої сфери країн НАТО та Збройних Сил України з метою 

визначення їх відповідності середньостатистичним стандартам країн НАТО. Досвід іноземних країн свід-

чить про те, що військовослужбовцям, зазвичай, встановлюється єдиний основний оклад, що залежить від 

присвоєного військового звання та вислуги років і інших факторів (кількості років на посаді, надбавки за 

складність служби, особливі, державного значення ступені, звання, нагороди тощо). Для цивільного пер-

соналу, який працює в оборонних структурах цих країн (у керівництві, у науково-дослідних установах, 

навчальних закладах тощо) формула нарахування заробітної платні є посадовим окладом, який визнача-

ються відповідно до тарифної сітки та стажу роботи, а також інші фактори пов’язані із родом діяльності 

(науковий ступінь, рівень професіоналізму, ефективність роботи, рівень навантаження, рівень компетент-

ності тощо). Сформовано таблицю усереднених показників грошового забезпечення військовослужбовців 

та заробітної плати працівників. Показано неузгодженість грошового забезпечення військовослужбовців 

та заробітної платні цивільних осіб (працівників) наукової та освітньої сфери в установах Міністерства 

оборони України та країн НАТО (за номінальними показниками та показниками частки від середньої за-

робітної платні станом на січень 2019 року). За результатами порівняльного аналізу зроблені висновки 

щодо існуючих неузгодженостей показників заробітних плат військовослужбовців та цивільного персо-

налу наукової та освітньої сфери у Збройних Силах України, а також визначено можливі шляхи уникнення 

дисбалансу цих показників. 

Abstract 

In the article, the authors disclose the results of a comparative analysis of the financial support of military 

personnel and the salaries of civilian personnel in the scientific and educational sphere of NATO and the Armed 

Forces of Ukraine in order to determine their compliance with the average NATO standards. The experience of 

foreign countries shows that servicemen, as a rule, are assigned a single basic salary, which depends on the as-

signed military rank and length of service and other factors (the number of years in the position, allowances for 

the complexity of service, special, state significance degrees, titles, awards, etc. etc.). For civilian personnel work-

ing in the defense structures of these countries (in the leadership, in research institutions, educational institutions, 

etc.), the payroll formula is the official salary, which is determined in accordance with the wage scale and length 

of service, as well as others factors are related to the type of activity (scientific degree, level of professionalism, 

work efficiency, workload, level of competence, etc.). A table of averaged indicators of financial support for mil-

itary personnel and wages of employees has been formed. It shows the inconsistency between the financial support 

of military personnel and the wages of civilians (workers) in the scientific and educational sphere in the institutions 

of the Ministry of Defense of Ukraine and NATO countries (in terms of nominal indicators and indicators of the 

share of the average salary as of January 2019). Based on the results of the comparative analysis, conclusions were 

drawn on the existing inconsistencies in the salaries of servicemen and civilian personnel of the scientific and 

educational sphere in the Armed Forces of Ukraine, and possible ways to avoid the imbalance of these indicators 

were identified. 

Ключові слова: порівняльний аналіз, грошове забезпечення, заробітна плата, наукова та освітня 

сфера, номінальні показники, показник частики середньої заробітної плати, метод нормування, невідпові-

дність. 

Keywords: comparative analysis, financial support, wages, scientific and educational spheres, nominal indi-

cators, indicator of parts of the average wage, method of rationing, discrepancy. 

 

Проблема підвищення ефективності витрат в 

умовах обмеженості бюджетних коштів є найбільш 

актуальною і визначає найважливіші напрямки діяль-

ності всіх суб'єктів сфери освіти, включаючи ство-

рення якісно нових організаційних і економічних ме-

ханізмів мобілізації і раціонального використання на-

явних фінансових і матеріальних ресурсів, а також 

створення нової системи розподілу повноважень 

щодо розпорядження цими ресурсами [1]– [4]. Фор-

мування і розвиток концепції людського капіталу, що 

є основою теорії фінансування соціальних інвестицій 

в освіту, відбувалася в епоху еволюції класичної еко-

номічної думки, представники якої обґрунтували не-

обхідність і ефективність вкладень в людський капі-

тал з точки зору економічного зростання. У складі бю-

джетних установ, саме установи науки та освіти всіх 

видів є джерелом отримання знань, іншими словами, 

саме освіта та наука є провідними галузями виробни-

цтва людського капіталу. Сьогодні в економіці, яка за-

снована на знаннях, відбувається істотне підвищення 

ролі людини в створенні суспільного багатства для 

всієї країни. Ця роль стала значно вищою в порівнянні 

з роллю інших факторів виробництва. Людина стає не 

просто суб'єктом репродуктивної праці з елементами 

творчості, а переважно суб'єктом творчої праці, який 

має повинен мати, як високорозвинені здібності, так і 

володіти високим рівнем професіоналізму та інтеле-

кту, а також широким колом різноманітних потреб. 

Сьогодні більша половина інтелектуального багатс-

тва світу зосереджена в країнах так званої «великої сі-

мки» та Європейського союзу. І це багатство, в осно-

вному, становить людський капітал, що характеризує 

перехід до якісно нового типу економічного розвитку 

країн, що базується на створенні та відтворенні люд-

ського капіталу. Активом людського капіталу є наука 

та освіта. Сьогодні даний актив стає вирішальним фа-

ктором ринкового успіху і науково-технічного потен-

ціалу країни. Переваги в конкуренції визначаються 

вже не розмірами країни, що не багатими природними 
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ресурсами, що не міццю фінансового капіталу, а рів-

нем освіти і обсягом накопичених суспільством знань. 

Перетворена форма сучасної висококваліфікованої 

праці у вигляді сукупності накопичених людиною 

знань, умінь, навичок, одержуваних у процесі освіти і 

підвищення кваліфікації, які в процесі їх реалізації у 

трудовій діяльності можуть приносити дохід у ви-

гляді підвищеної заробітної плати, відсотка або при-

бутку становить людський капітал. Тому в структурі 

капіталу людини, що включає в себе освіту, здоров'я, 

добробут, культуру, життєвий і професійний досвід, 

провідну роль відіграє професійна освіта працівників. 

Таким чином, логічно стверджувати, що освіта є про-

відною галуззю виробництва людського капіталу, фу-

ндаментом майбутнього благополуччя людини і 

всього суспільства. Але стає зрозумілим, що за міцні-

стю наукового та освітнього фундаменту стоять пока-

зники достатності забезпечення фінансовими ресур-

сами спеціалістів наукової та освітньої сфери, які ха-

рактеризують рівень захищеності цих спеціалістів у 

суспільстві. 

Постановка проблеми 

Питання підвищення рівня соціального захи-

сту військовослужбовців в останні роки є важливим 

пріоритетом розвитку ЗС України та держави в ці-

лому, але позитивні моменти зростання грошового 

забезпечення військовослужбовців формують пев-

ний недолік щодо наявності явного дисбалансу між 

грошовим забезпеченням військовослужбовців та 

працівників ЗС України (державних службовців) на 

рівнозначних у військовій сфері посадах. Особли-

вої актуальності це питання набуває у сфері науки 

та освіти, де значну кількість рівнозначних посад 

можуть займати як військовослужбовці так і циві-

льні особи. Для більш чіткого розуміння існуючої 

проблеми необхідно провести порівняльний аналіз 

обсягів грошового забезпечення військовослужбов-

ців і заробітної платні (ЗП) цивільного персоналу 

ЗС України та країн НАТО на рівнозначних посадах 

у керівному апараті ЗС України, науково-дослідних 

установах та вищих військових навчальних закла-

дах (ВВНЗ) в оборонній сфері. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій 

Аналіз свідчить про те [1–13], що сьогодні є 

спроби системного аналізу динаміки грошового за-

безпечення військовослужбовців, активно вивча-

ються мотиваційні чинники щодо якісного вико-

нання ними своїх обов’язків, достатньо часто пот-

ребують наукового обґрунтування доцільність 

введення чи припинення тих чи інших компенса-

ційних виплат тощо. Питання удосконалення сис-

теми забезпечення військовослужбовців ЗС Укра-

їни (зокрема структури грошового забезпечення) 

[4], сьогодні є одним із основних під час форму-

вання нових перспектив розвитку ЗС України від-

повідно до стандартів НАТО. У зв’язку із постій-

ними змінами рівня мінімальної заробітної плати, 

доходів різних верств населення та конкуренто-

спроможності на сучасному ринку праці перегляд 

розмірів грошового забезпечення військовослужбо-

вців ЗС України, повинен здійснюватися з одноча-

сним переглядом заробітної платні цивільному пе-

рсоналу, який в рамках демократичності суспільс-

тва має можливості працювати на рівнозначних 

посадах в установах Міністерства оборони Укра-

їни. Найбільш усього ця проблема притаманна нау-

ковій і освітній сфері, де в науково-дослідних уста-

новах та вищих військових навчальних закладах 

(ВВНЗ) на рівнозначних посадах можуть бути вій-

ськовослужбовці та цивільний персонал. В сучас-

них умовах розвитку ЗС України тематика статті є 

достатньо актуальною та своєчасною.  

Постановка задачі 

Метою статті є проведення визначення основ-

них особливостей забезпечення фінансовими ресу-

рсами спеціалістів військової наукової і освітньої 

сфери України та деяких країн світу на основі ре-

зультатів порівняльного аналізу грошового забез-

печення військовослужбовців та заробітних плат 

цивільного персоналу цих країн з метою визна-

чення їх відповідності середньостатистичним стан-

дартам. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів 

Для проведення порівняльного аналізу було об-

рано такі країни: США, Німеччина, Франція, Велика 

Британія, Польща та Литва [4–10]. 

Досвід іноземних країн свідчить про те, що вій-

ськовослужбовцям, зазвичай, встановлюється єдиний 

основний оклад, що залежить від присвоєного війсь-

кового звання та вислуги років і інших факторів (кіль-

кості років на посаді, надбавки за складність служби, 

особливі, державного значення ступені, звання, наго-

роди тощо) (рис. 1). 

Для цивільного персоналу, який працює в обо-

ронних структурах цих країн (у керівництві, у нау-

ково-дослідних установах, навчальних закладах 

тощо) формула нарахування заробітної платні уявляє 

собою посадові оклади, які визначаються відповідно 

до тарифної сітки та стажу роботи, а також плюс інші 

фактори пов’язані із родом діяльності (науковий сту-

пінь, рівень професіоналізму, ефективність роботи, рі-

вень навантаження, рівень компетентності тощо) 

(рис. 2). 
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Рис. 1 Формула розрахунку грошового забезпечення в більшості країн, які підлягали аналізу 

 

 
Рис. 2 Формула розрахунку заробітної платні в більшості країн, які підлягали аналізу 

 

Сьогодні в Німеччині, Великій Британії, 

Польщі, Литві впроваджений позитивний досвід за-

стосування єдиних тарифних сіток для оплати праці 

робітників бюджетних галузей. Це притаманно ус-

тановам та закладам наукової та освітньої сфери в 

системі Міністерства оборони, одночасно із держа-

вним регулюванням в економічно розвинутих краї-

нах, де все більш поширеними стають нові гнучкі 

системи оплати праці. Для усіх європейських країн 

притаманно розповсюдження систем плати за 

знання та компетенцію, що дозволяє краще враху-

вати індивідуальні особливості та потреби праців-

ника за допомогою переведення частини „гнучких 

виплат“ у ті програми, у яких він найбільш зацікав-

лений. 

У табл. 1 наведені усереднені показники ГЗ 

військовослужбовців та ЗП працівників установах 

та закладах наукової та освітньої сфери в системі 

Міністерства оборони України та країн НАТО, які 

підлягали аналізу. Також в цій таблиці відображені 

показники середньої частки грошового забезпе-

чення (ГЗ) військовослужбовців та середньої заро-

бітної платні (СЗП) цивільних від загальної серед-

ньої заробітної плані в країні (за даними міжнарод-

ної організації торгівлі (МОТ) станом на січень 

2019 року). Результати аналізу показують наявність 

деяких невідповідностей, які притаманні сьогодні 

Україні по відношенню до інших держав. На рис. 3 

та рис. 4 наглядно видно ці невідповідності.  

Проведений аналіз показав, що в середньому 

грошове забезпечення військовослужбовців в 4-4,5 

рази менше середніх показників по країнам, а заро-

бітна платня цивільного персоналу в 7-7,5 рази 

менше середнього рівня по країнам, які підлягали 

анлізу. 

 

  

Оклад за військовим зван-

ням 

+ 

Вислуга років 

* Х факторів 

Загальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців 

Посадовий оклад * Х факторів 

Загальний розмір заробітної платні 
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Таблиця 1  

Середні показники ГЗ військовослужбовців та ЗП працівників наукової та освітньої сфери в установах 

Міністерства оборони України та країн НАТО 

 
Країна / 

Показ-

ники 

Середній рівень 

грошового за-

безпечення вій-

ськовослужбов-

ців, у дол. США 

Частка 

ГЗ вій-

ськово-

службо-

вців від 

СЗП 

Середня 

заробітна 

платня 

(середня) 

праців-

ників, у 

дол. 

США 

Частка 

ЗП пра-

цівників 

від СЗП 

Рівень неузго-

дженості ГЗ вій-

ськовослужбов-

ців та ЗП праці-

вників за 

номінальним 

показником, % 

Рівень неузго-

дженості ГЗ 

військовослу-

жбов-ців та 

ЗП працівни-

ків за показ-

ником частки 

від СЗП,% 

1 Україна 949,3 2,5 504,2 1,3 46,9 46,6 

2 США 6603,8 1,9 5820,0 1,7 11,9 10,5 

3 
Німеч-

чина 
6191,3 1,4 5291,3 1,2 14,5 14,3 

4 Польща 1956,3 1,4 1570,0 1,1 19,7 21,4 

5 Франція 4926,3 1,2 4393,8 1,1 10,8 8,3 

6 Литва 2700,0 2,6 1960,0 1,9 27,4 26,9 

7 

Велика 

Брита-

нія 

7098,8 1,8 5550,0 1,4 21,8 22,2 

8 

Серед-

ній рі-

вень  

4346,5 1,8 3584,2 1,4 17,5 23,9 

 

 
Рис. 3 Середній рівень ГЗ військовослужбовців та ЗП цивільного персоналу наукової та освітньої сфери 

в установах МО України та країн НАТО (за номінальними показниками станом на січень 2019 року) 

 

На рис. 3 наведені результати розрахунків рі-

вня неузгодженості грошового забезпечення війсь-

ковослужбовців та заробітної платні цивільних осіб 

(працівників) наукової та освітньої сфери в устано-

вах Міністерства оборони України та країн НАТО 

(за номінальними показниками та показниками ча-

стки від середньої заробітної платні станом на сі-

чень 2019 року). За показниками частки від серед-

ньої заробітної платні в країні станом на січень 

2019 року за рівнем грошового забезпечення війсь-

ковослужбовців Україна займає лідируючі позиції. 
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Рис. 4 Середній рівень ГЗ військовослужбовців та ЗП цивільного персоналу наукової та освітньої сфери 

в установах Міністерства оборони України та країн НАТО (за показниками частки від СЗП в країні 

станом на січень 2019 року) 

 

 
Рис. 5 Рівень неузгодженості ГЗ військовослужбовців та ЗП цивільного персоналу наукової та освітньої 

сфери в установах Міністерства оборони України та країн НАТО (за номінальними показниками та по-

казниками частки від СЗП (січень 2019р.) 

 

У табл. 3 наведені результати розрахунків від-

носних оцінок грошового забезпечення військовос-

лужбовців та заробітної платні працівників науко-

вої та освітньої сфери в установах Міністерства 

оборони України та країн НАТО методом норму-

вання. На рис. 5 відображені результати розрахун-

ків щодо рівня невідповідності ГЗ військовослуж-

бовців в науково-дослідних установах МО України 

та країн НАТО середньому показнику за країнами, 

що підлягали аналізу (за номінальними показни-

ками станом на січень 2019 року). На рис. 5 наве-

дені результати розрахунків щодо рівня невідповід-

ності ЗП цивільного персоналу в науково-дослід-

них установах МО України та країн НАТО 

середньому показнику за країнами, що підлягали 

аналізу (за номінальними показниками станом на 

січень 2019 року).  
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Таблиця 2 

Порівняльна таблиця відносних оцінок ГЗ військовослужбовців та ЗП працівників наукової та освітньої 

сфери в установах МО України та країн НАТО методом нормування 

№ 
Країна / 

Показники 

Рівень невідповідно-

сті показників грошо-

вого забезпечення 

військовослужбовців 

середнім значенням, 

%  

Рівень невідповідно-

сті показників грошо-

вого забезпечення 

військовослужбовців 

середнім значенням 

за показником частки 

від СЗП, % 

Рівень невідпо-

відності показ-

ників заробітної 

платні цивіль-

них працівників 

середнім зна-

ченням, % 

Рівень невідпо-

відності показ-

ників заробітної 

платні цивіль-

них працівників 

середнім зна-

ченням за показ-

ником частки 

від СЗП, % 

1 Україна -357,9 26,9 -610,9 -104,2 

2 США 34,2 3,8 38,4 -81,8 

3 Германія 29,8 -30,6 32,3 -115,9 

4 Польща -122,2 -30,6 -128,3 -126,4 

5 Франція 11,8 -52,4 18,4 -126,4 

6 Литва -61,0 29,7 -82,9 -73,2 

7 
Велика 

Британія 
38,8 -1,6 35,4 -99,3 

 

 
Рис. 4 Рівень невідповідності ГЗ військовослужбовців в наукових та науково-освітніх установах та за-

кладах МО України та країн НАТО середньому показнику за країнами, що підлягали аналізу (за номіналь-

ними показниками станом на січень 2019 року) 

 

Аналіз отриманих результатів показує, що в 

установах та закладах наукової та освітньої сфери 

МО України та країн НАТО рівень ГЗ військовос-

лужбовців на 350% нижче середніх показників, а рі-

вень заробітної платні понад 600% не відповідає се-

реднім показникам по країнам, які підлягали ана-

лізу. 

Результати аналізу показують (рис. 4, табл. 2), 

що Україна має достатньо критичні показники рі-

вня неузгодженості грошового забезпечення війсь-

ковослужбовців та заробітної платні цивільних осіб 

(працівників) наукової та освітньої сфери в устано-

вах Міністерства оборони України та країн НАТО – 

цей рівень сягає понад 45%, що практично в 3-4 

рази більше ніж у провідних країн та 2-3 рази бі-

льше в країнах, які нещодавно стали країнами-чле-

нами НАТО (Литва, Польща). Така невідповідність 

створює передумови щодо: 

розбалансованості в обов’язках, які виконують 

особи цивільного персоналу на рівнозначних поса-

дах з військовослужбовцями; 

порушення субординації у фінансовому забез-

печенні – відповідні цивільні начальники отриму-

ють фінансове забезпечення в декілька разів менше 

за підлеглих; 

зниження ефективності роботи цивільного пе-

рсоналу та низький коефіцієнт самовідданості на 

своїх посадах із-за порушення фінансової суборди-

нації щодо оплачування праці; 

відсутність зацікавленості цивільного персо-

налу підвищувати компетентність на посадах; 

порушення взаємостосунків в колективах та 

створення передумов до не стабільної обстановки в 

них тощо. 
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Висновки 

Україна має достатньо критичні показники рі-

вня неузгодженості грошового забезпечення війсь-

ковослужбовців та заробітної платні цивільних осіб 

(працівників) наукової та освітньої сфери в устано-

вах Міністерства оборони України. Країни НАТО 

також стикаються із такою проблемою, але меншим 

чином, вона не перевищує 10-15 %. Головною реко-

мендацією щодо усунення такого дисбалансу між 

досліджуваними показниками заробітних план ци-

вільного персоналу та грошового забезпечення вій-

ськовослужбовців можна вважати створення дода-

ткових фондів щодо заохочення цивільних осіб на-

укової та освітньої сфери, та шляхом такої 

надбавки компенсувати існуючі розбіжності на ана-

логічних посадах.  

Перспективи подальших досліджень 

Предметом подальшого дослідження може 

бути обґрунтування шляхів зменшення невідповід-

ності між рівнем грошового забезпечення військо-

вослужбовців та цивільного персоналу в наукових 

та освітніх установах оборонної сфери законодав-

чим шляхом.  
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