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Аннотация 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с процессом построения структурных моделей про-

граммных систем, в частности рассматривается процесс построения концептуальной модели данных. При-

водится анализ существующих методов построения структурных моделей программной системы на при-

мере построения концептуальной модели данных. Результат анализа показал, что все существующие ме-

тоды направлены либо на верификацию уже созданных моделей, либо основываются на 

специализированных текстовых описаниях – требований к системе или описаний предметной области на 

специализированном языке. Предлагается концепция метода построения концептуальной модели данных 

на основе графа пользовательских связей между элементами множества частей документов. 

Abstract 

The paper deals with issues related to the process of building structural models of software systems, in par-

ticular, the process of building a conceptual data model. The analysis of existing methods for constructing struc-

tural models of a software system is given on the example of constructing a conceptual data model. The result of 

the analysis showed that all existing methods are aimed either at verification of already created models, or are 

based on specialized text descriptions - requirements for the system or descriptions of the subject area in a special-

ized language. The concept of a method for constructing a conceptual data model based on a graph of user con-

nections between elements of many parts of documents is proposed. 

Ключевые слова: программные системы, структурные модели, UML диаграммы классов, концепту-

альная модель данных. 

Keywords: software systems, structural models, UML class diagrams, conceptual data model. 

 

Введение 

В процессе разработки программных систем 

(далее ПС) одним из ключевых является этап про-

ектирования, который присущ всем популярным 

подходам, которые в свою очередь реализуются та-

кими методологиями разработки программного 

обеспечения как RUP [1] MSF [2], XP [3] и т.д. 

Неотъемлемой частью методологий разработки яв-

ляются шаг формирования структурного описания 

разрабатываемой ПС. В частности, методология 

RUP предполагает представление структуры си-

стемы в виде диаграмм классов на языке UML. Од-

ним из элементов, описывающих структуру си-

стемы, является концептуальная модель данных, 

которая определяет описание информационных 

объектов или понятий предметной области и связей 

между ними. В основе указанных методологий ле-

жит модель жизненного цикла, в соответствии с ко-

торой выполняется разработка системы. Как отме-

чается в исследовании [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] в процессе перехода между 

этапами жизненного цикла возникают «ямы недо-

понимания», что негативно сказывается на качестве 

разрабатываемой ПС. Возникновение «ямы недо-

понимания», при переходе от этапа анализа пред-

метной области к этапу проектирования вызывает 

ошибки, которые сказываются на создаваемых мо-

делях. Они становятся неадекватны пользователь-

скому представлению о системе, что часто служит 

причиной провала всего проекта [4]. Исходя из 

этого, становится актуальной задача повышения 

уровня соответствия моделей системы пользова-

тельским представлениям о ней.  

Для решения такого класса задач использу-

ются методы, позволяющие частично формализо-

вать процесс составления структурных моделей си-

стемы. В данной работе предлагается рассмотреть 

существующие методы построения концептуаль-

ной модели данных, представленной в форме диа-

граммы классов UML.  

Таким образом целью данной работы является:  
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1) Выполнить анализ методов построения 

концептуальной модели данных.  

2) Определить причины, которые не позво-

ляют решить проблему несоответствия концепту-

альной модели данных системы пользовательским 

представлениям о ней. 

3) Предложить концепцию нового метода по-

строения концептуальной модели данных. 

Установим условное разделение существую-

щих методов построения концептуальной модели 

данных на следующие группы: 

1. Классический метод. 

2. Метод на основе математического аппа-

рата сетей Петри. 

3. Метод построение модели из онтологии 

предметной области. 

4. Метод построение модели из описаний на 

естественном языке. 

Рассмотрим существующие методы построе-

ния концептуальной модели данных.  

1. Классический метод 

Классический метод характеризуется разра-

боткой концептуальной модели данных вручную, 

на основе результатов анализа предметной области. 

На сегодняшний день он является самым распро-

странённым способом разработки не только кон-

цептуальной модели данных, но и других структур-

ных моделей системы. Он предполагает детальное 

изучение предметной области аналитиком, задача 

которого заключается в извлечении знаний о дея-

тельности субъекта (будущего пользователя си-

стемы) формирование требований к системе и 

представление полученной информации в форме, 

которая будет понятна проектировщику, который в 

свою очередь должен составить структурное описа-

ние системы.  

Так, в работе [6] описывается разработка про-

екта в виде UML-модели классов для предприятий 

пищевой промышленности. Описывается процесс 

разработки концептуальной модели данных разра-

батываемой системы. Определение структуры дан-

ных основывалось на личном опыте аналитика и 

проектировщика. В работе [7] рассмотрены методо-

логии и программные средства для разработки кор-

поративной информационной системы универси-

тета на основе компонентных технологий. В част-

ности, приводится пример разработки 

концептуальной модели данных в форме UML диа-

граммы классов. Также, как и в работе [6] процесс 

разработки формально не определен, качество раз-

работанных моделей зависит от опыта и уровня 

квалификации аналитики, и проектировщика. 

2. Метод на основе математического аппа-

рата сетей Петри  

В работах [8-12] приведен пример разработки 

структурных моделей системы, в том числе и кон-

цептуальной модели данных, на основе использова-

ния Сетей Петри. В общем виде идея, представлен-

ная в этих работах, основывается на возможностях 

Сетей Петри выполнять математическое моделиро-

вание и анализ пространства состояний системы 

для выявления вероятных ошибок в ПО. Суть за-

ключается в следующем: 

1. Изначально, с помощью классического ме-

тода, разрабатываются структурные модели (Для 

их представления чаще всего используются UML 

диаграммы классов).  

2. Далее структурные модели формально пре-

образуются в промежуточную модель, представ-

ленную в форме сети Петри (далее сеть Петри). 

3. Производится моделирование и выявление 

ошибок в работе сети Петри, проводится анализ вы-

явленных ошибок и редактирование сети. 

4. На основе исправленной сети Петри, изме-

няется структурная модель.  

Таким образом работы данной группы базиру-

ются на итеративном подходе к разработке систем, 

который можно описать следующим образом: Про-

цесс повторение этапов: «анализ –> моделирование 

–> проектирование –> реализация» запускается до 

тех пор, пока не достигается понимание с заказчи-

ком и «правильного» представления о системе. Ме-

тоды на основе Сетей Петри позволяют ускорить 

итерации за счет формальной проверки целостно-

сти и работоспособности диаграмм. Использование 

итеративного подхода позволяет повысить каче-

ство разрабатываемых моделей, за счет нескольких 

итераций поиска и исправления ошибок, и несоот-

ветствий в разрабатываемых моделях. Однако 

стоит отметить, что отслеживание ошибок и внесе-

ние изменений, не формализовано, этот процесс 

выполняется на основе опыта проектировщика. 

3. Метод построение модели из онтологии 

предметной области 

Особый интерес представляют методы, кото-

рые, позволяют формализовать процесс построения 

структурных моделей непосредственно из описа-

ний предметной области. Так, в работах [13,14,15] 

приводится описание метода формального постро-

ение структурной модели системы в форме UML 

диаграммы классов, частью которой является кон-

цептуальная модель данных. Процесс построения 

основывается на описании системы из онтологии 

предметной области. Его суть заключается в следу-

ющем:  

1. На первом этапе эксперт вручную разраба-

тывает онтологию на основе требований и ограни-

чений специализированного программного сред-

ства (далее СПС), которое в дальнейшем, будет ис-

пользоваться в качестве инструмента для 

формирования структурной модели. В качестве 

эксперта может выступать группа будущих пользо-

вателей системы. Разрабатываемая онтология вы-

полняет функцию глоссария предметной области. 

2. Далее, при помощи СПС, выполняется 

формальное построение структурной модели (СМ).  

3. СМ передается средству визуального про-

граммирования, в котором происходит её дора-

ботка и подготовка к генерации исходного кода. 

Доработка и подготовка выполняется на основе 

опыта проектировщика.  
Несомненным преимуществом методов такого 

типа является то, что они предоставляют возмож-
ность работы проектировщика с «носителем» зна-
ний о предметной области – экспертом. Это позво-
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ляет снизить вероятность возникновения недопони-
мания между заказчиком и разработчиком на этапе 
анализа и как следствие повысить качество разра-
батываемый структурных моделей. Однако стоит 
отметить, что помимо знаний о предметной области 
эксперт также должен обладать знаниями в области 
разработки онтологий, которые адаптированы под 
требования программы генерирующей диаграмму 
UML. Данное обстоятельство резко снижает обла-
сти применения такого метода.  

4. Метод построение модели из описаний на 
естественном языке 

В работах [16-19] приводится описание про-
цесса построения концептуальной модели данных 
на основе использования интеллектуальных алго-
ритмов обработки текстов, в которых определена 
спецификация требований к программному обеспе-
чению. Основная идея, представленная в этих рабо-
тах, заключается в следующем: 

 В процессе общения с заказчиком подго-
тавливается документ, который называется «специ-
фикация требований к программному обеспечению 
(Software Requirement Specifications SRS)» 

 С помощью интеллектуального алгоритма 
анализа данных производится разбор и анализ спе-
цификации требований. 

 На основании результатов разбора стро-
ится концептуальная модель данных. 

Стоит отметить, что использование методов 
данной группы предполагает наличие специаль-
ного описания требований к системе, которое со-
ставляется аналитиком. В результате процесса фор-
мирования документа с требованиями также могут 
возникать ошибки, связанные с недопониманием 
между аналитиком и пользователем, что негативно 
скажется на исходных данных для моделей – доку-
ментов, описывающих спецификацию требований 
к программному обеспечению. Ошибки, заложен-
ные в этих документах, транслируются в разраба-
тываемые модели, что приведет к снижению их ка-
чества и как следствие качества разрабатываемой 
системы. 

Выводы 
По результатам проведенных исследований 

были выявлены особенности четырех групп мето-
дов, и составлена их сравнительная характери-
стика. Условная шакала оценивания определена от 
1 до 5 баллов. В качестве критериев для сравнения 
были выбраны следующие характеристики:  

1) Уровень формализации построения струк-
турных моделей (уровень формализации) – высо-

кий уровень формализации позволяет избежать не-
допонимания между участниками разработки и как 
следствие повысить качество разрабатываемых мо-
делей. Шкала оценивания для данного критерия бу-
дет определяться как: 0 баллов – низкий уровень 
формализации, соответственно 5 – баллов характе-
ризует высокий уровень. 

2) Поддержка итеративного подхода - ис-
пользование итеративного подхода позволяет по-
высить качество разрабатываемых моделей, за счет 
нескольких итераций поиска и исправления оши-
бок, и несоответствий в разрабатываемых моделях. 
Шкала оценивания для данного критерия будет 
определяться как: 0 баллов – низкий уровень под-
держки итеративного подхода, соответственно 5 – 
баллов характеризует высокий уровень. 

3) Ограничения инструментальных средств 
разработки структурных моделей (Ограничения ин-
струментальных средств) - Ограничения, наклады-
ваемые инструментальными средствами разра-
ботки, негативно сказываются на качестве разраба-
тываемых моделей. Соответственно шкала 
оценивания для данного критерия будет опреде-
ляться как: 5 баллов – низкий уровень влияния 
ограничений, соответственно 0 – баллов характери-
зует высокий уровень.  

4) Привлечение экспертов предметной обла-
сти в процесс разработки (Привлечение экспертов) 
– позволяет снизить вероятность возникновения 
«ям недопонимания» тем самым повышая качество 
разрабатываемых моделей. Шкала оценивания для 
данного критерия будет определяться как: 0 баллов 
– низкий уровень возможности привлечения экс-
пертов, соответственно 5 – баллов характеризует 
высокий уровень.  

5) Необходимость для эксперта предметной 
области в освоении дополнительных компетенций, 
не связанных с его профессиональной деятельно-
стью (Дополнительные компетенции эксперта). 
Наличие данного обстоятельства негативно сказы-
вается на процессе разработки структурных моде-
лей и резко сокращает область применения. Шкала 
оценивания для данного критерия будет опреде-
ляться как:5 баллов – низкий уровень необходимо-
сти в дополнительных компетенциях, соответ-
ственно 0 – баллов характеризует высокий уровень.  

Результаты анализа групп методов разработки 
структурных моделей системы, в частности разра-
ботки концептуальной модели данных в форме 
UML диаграммы классов представлены в таблице 
1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ методов разработки концептуальной модели данных 

 
Классический 

На основе се-

тей Петри 

На основе онто-

логий 

На основе описаний на есте-

ственном языке 

Уровень формализации 0 2 4 5 

Поддержка итеративного под-

хода 
2 5 3 4 

Ограничения инструменталь-

ных средств 
4 1 2 3 

Привлечение экспертов 1 3 3 2 

Дополнительные компетен-

ции эксперта 
0 1 1 1 

Сумма 7 12 13 15 
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На основе анализа полученных характеристик 

можно сделать вывод, что все известные методы 

формализации построения структурных моделей в 

форме UML диаграммы классов, в частности ме-

тоды построения концептуальной модели данных, 

ориентированы на специальную форму представле-

ния предметной области. Для создания такой 

формы необходимо привлекать внешнего специа-

листа-эксперта или аналитика, что повышает веро-

ятность возникновения ошибок, связанных с недо-

пониманием между заказчиком и разработчиком.  

Заключение 

В результате проведенного анализа были выяв-

лены причины возникновения несоответствия кон-

цептуальной модели данных системы и пользова-

тельских представлений о ней. Такими причинами 

являются:  

1. Низкий уровень вовлечения пользователей 

в процесс разработки модели. 

2. Необходимость для пользователей в освое-

нии дополнительных компетенций, не связанных с 

их профессиональной деятельностью. 

3. Наличие ограничений инструментальных 

средств разработки моделей, вызванные специфи-

кой формы представления предметной области.  

Для устранения выявленных причин предлага-

ется метод формального построения концептуаль-

ной модели данных в форме UML диаграмм клас-

сов на основе формы представления предметной 

области в виде графа пользовательских связей 

между элементами множества частей документов. 

Под документом понимается артефакт, с которым 

пользователь работает в рамках своей профессио-

нальной деятельности. Иллюстрация предлагаемой 

концепции метода приведена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Концепция метода построения концептуальной модели данных 

 

Суть предлагаемого метода заключается в во-

влечении пользователя в процесс разработки кон-

цептуальной модели данных на этапе составления 

описания предметной области. Описывая предмет-

ную область, пользователь использует привычную 

для себя форму её представления – множество до-

кументов, с которыми он работает в рамках своей 

профессиональной деятельности. Такое решение 

позволит вовлечь пользователя в процесс разра-

ботки, без необходимости изучения дополнитель-

ных компетенций, предоставив ему инструмент 

разработки моделей, который не будет содержать 

ограничений, накладываемых формой представле-

ния предметной области.  

Таким образом предлагаемый метод формали-

зации процесса построения концептуальной мо-

дели данных ПС предполагает увеличения значи-

мости роли пользователя в процессе разработки, 

что позволит повысить уровень соответствия моде-

лей системы пользовательским представлениям о 

ней.  
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After the First World War, Transcarpathia became 

part of Czechoslovakia under the name of Subcarpa-

thian Rus. There were many parties in Czechoslovakia. 

All of them had a characteristic feature: the formation 

on a national basis. Traditionally, Russophilism was a 

strong political trend in Subcarpathian Rus. One of the 

first autonomous Russophile parties in the region was 

the Subcarpathian Agricultural Union (SAU). The 

party became popular among the population immedi-

ately after its formation.  

The aim of the article is to study the political ac-

tivity of the Subcarpathian Agricultural Union. 

The source base of the article is the funds of the 

State Archives of the Transcarpathian region [1]. Sci-

entific works by M. Tokar[2], M. Boldyzhar[3], I. Pop 

[4,5], M. Barnovsky [6], were written on the basis of 

archival sources. The scientific research of these au-

thors provides valuable factual material about the activ-

ities of a political party.  

The political party was established in the summer 

of 1920 in Mukachevo. The initiators of its creation 

were the wealthy peasantry of the region. M. Lakes be-

came the leader of the party, and F. Chulak became his 

deputy. The party newspaper was called "Karpatorusky 

Visnyk" [4,s.310]. Party leaders wrote an appeal to 

Transcarpathian peasants. In the address they named 

the reason of a bad situation of peasantry: "the peas-

antry is silent, isn't organized for protection of the in-

terests" [1]. The task of the party was to improve the 

living conditions of the people: "not to be poor, not to 

starve, not to walk in torn clothes, to have bread, work, 

housing."[1]. 

The party's program was approved on June 10, 

1920, by J. Kaminsky. It consisted of three sections, 

which contained requirements for the Czechoslovak 

government.[5, s.44] 

The first section was called "Economic Require-

ments". It consisted of the following provisions: 

1. Transfer of state and lordly lands to landless and 

landless people. 

2. Urgent land reform. 

3. Ordering and development of animal husbandry 

and dairy farming, pastures and meadows. 

4. Development of the forest industry and forests 

of peasant communities. 

5. Establishment of economic and industrial un-

ions in each village. 

6. Ensuring fair requirements for each worker. 

7. Development of the forestry and mining indus-

try in the region, opening of new factories, employment 

of workers and fulfillment of their requirements, settle-

ment of wages. 

8. Introduction of a fair tax system, tax exemption 

for the poor. 

9. Opening of new salt and coal mines, lower salt 

prices. 

10. Development of free tobacco for their needs. 

11. Ensuring fairness and free trade in the market. 

Fighting usury. 

12. Construction of rural and regional highways 

and railways[1]. 

Thus, the party focused on improving the eco-

nomic situation of the region. According to M. Tokar, 

the SAU was the only political organization that con-

sidered political demands to be secondary. [2, s.63]. 

However, this was a short-lived phenomenon in 

the party's activities and political demands quickly 

came to the fore. The second section, "Political Re-

quirements", contained provisions on the establishment 

of the borders of Subcarpathian Rus from Poprad to the 

Tisza, the unification of all Ruthenians of the republic, 

the immediate introduction of autonomy with their Ru-

thenian language and under the leadership of local offi-

cials. 

It is worth noting that the demands for the auton-

omy of the region were presented in the form of a 

friendly reminder to the Czechoslovak government. At 

the same time, SAU did not make any anti-state de-

mands, showing loyalty to the government's policy. 

The third section, "Religious Requirements," con-

cerned interfaith relations, freedom of conscience, and 

the introduction of religious self-government on a dem-

ocratic basis. The issue of priests' salaries was raised. 

This was due to the presence of a large number of 

clergy among the party members [2, s.64]. 
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At the heart of the SAU's material and technical 

base, according to the charter, were voluntary dona-

tions. They covered party expenses. Fixed membership 

fees were not paid. Therefore, it is difficult to establish 

the exact number of party members.  

The party structure consisted of a regional execu-

tive committee, to which district and village branches 

were subordinated. The management of the cells was 

entrusted to the head and the secretary. The main office 

was headed by M. Demko. Despite the approval of the 

statute and program of the SAU, its official activities 

began only on June 24, 1920. Thus the existence of the 

SAU became legal and the party gained the right to po-

litical activity within the Czechoslovak Republic [7, 

s.947].  

It should be noted that at the first stage of the par-

ty's development, some politicians of the region, in-

cluding the then governor of Subcarpathian Rus G. 

Zhatkovych, welcomed it. SAU was popular among of-

ficials of the regional administration. The reason for 

this popularity was the political party's favorable atti-

tude towards national minorities and various religious 

denominations and its composition was multinational. 

This approach ensured membership in the party of Hun-

garian-speaking clergy, officials, and village teachers. 

Describing the party's activities at the initial stage, 

M. Boldyzhar noted that both the regional and district 

leadership of the party carried out active work to imple-

ment the main provisions of the political program [3, 

s.25]. At the meeting and in the correspondence of the 

party members, the question of replacing the governor 

of the region and regional government officials with 

citizens born in Subcarpathian Russia was raised. The 

party leadership tried to contact other parties, especially 

the peasant ones, before the elections and to resolve im-

portant issues. 

The policy of the state authorities regarding the re-

alization of the autonomous rights of Subcarpathian 

Rus forced the leaders of various parties to look for po-

litical allies. The possibility of cooperation increased 

due to the fact that national parties were against the au-

tonomy of Subcarpathian Rus. The majority of the local 

population were peasants, so the idea of forming a sin-

gle bloc of political parties to protect the rights and 

freedoms of farmers became very popular. Moreover, 

the necessary positive changes in the agricultural sector 

of the economy have not taken place. 

Given these circumstances, the SAU proposed to 

create a single political party of farmers in Subcarpa-

thian Russia. The idea of such a union was before. 

However, at that time the political parties of the region 

believed that the need for such an alliance would not 

arise, as the government would fulfill its obligations 

and grant the region autonomy.  

In the summer of 1921, the SAU sent its proposals 

for the formation of a party coalition to several autono-

mous political organizations. This initiative was sup-

ported by other parties. On January 16, 1922, represent-

atives of Russophile agricultural parties gathered in 

Uzhhorod for a joint meeting. An agreement was 

reached to begin organizational work on the implemen-

tation of the party union between the agricultural, labor, 

farmers' parties and the SAU. A commission of 12 peo-

ple was created, which included: M. Braschaiko, Y. 

Dobey, A. Tovt, A. Gagatko, K. Prokop, D. Simulyk, I. 

Mochkosh, I. Iltio, V. Gomonai, J. Kaminsky, V. 

Ryzhak, M. Latsanych [2, s.65]. 

The new political party was named the Russian 

Agricultural Autonomous Party (RАAP). On February 

21, 1922, the RAAP program was released. Its main 

provisions consisted of the following issues: 

1. Unite the local population to protect its political, 

national and cultural interests. 

2. To demand the establishment of fair borders 

from the Poprad River to the Tisza River in order to 

unite all the Ruthenians of the Czechoslovak Republic 

into a single administrative-territorial unit. 

3. Advocate for the introduction of self-govern-

ment (autonomy) guaranteed by the peace treaty. The 

party's position on this issue was that only full auton-

omy guaranteed freedom, economic and cultural devel-

opment. 

4. Conducting elections to the regional Seimas and 

local authorities at all levels. 

5. Approval of the Ruthenian language as the state 

language. 

6. Appointment of local people to positions in the 

gendarmerie, police, financial institutions, railways, 

post office, in the management of factories and state 

forests. 

7. Ensuring the rights and freedoms of national mi-

norities, their cultural and national development, as 

well as the importance of tolerant interethnic relations 

in the republic. 

8. Scientific freedom, provision of free education, 

construction of schools in villages. A university was re-

quired to provide higher education. 

9. Proclamation of freedom of the press, assembly, 

elections. 

10. The party advocated a fair settlement of reli-

gious disputes and the abolition of church taxes [1]. 

From the above provisions it is clear that the party 

had a clearly defined Russophile character, which was 

determined by the position in language policy and na-

tional and cultural orientation. Therefore, the pro-

Ukrainian Farmers' Party withdrew from the union. The 

peculiarity of this political formation was that each of 

the parties continued its independent organizational ac-

tivities in the region until the summer of 1922.  

At the beginning of February 1922, the constituent 

assembly of SAU took place in the village of Zarich-

evo. The meeting was attended by 350 people. The 

leadership of the local branch was elected: chairman - 

V. Pekar, deputy - M. Penyak, secretary - I. Gerech, 

cashier - V. Kovach, controller - V. Mulesa, clerk - P. 

Magda [2, s.67]. 

On March 22, 1922, a meeting of fifteen local par-

ties was held. This meeting had no analogues in the po-

litical history of the region, discussed the political situ-

ation in Subcarpathian Russia and the problem of deep-

ening the crisis in this area. It was required to convene 

the Seimas with the participation of all parties and to 

establish the borders of the region. The government's 

current program plan has been widely criticized [6, 

s.85]. 
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The RAAP structure was created in the traditional 

way. The party leadership was formed of leaders of 

united political organizations. The leadership was en-

gaged in the creation of local branches, the organization 

of festivals of Russian culture and political gatherings. 

Such actions with the participation of A. Gagatko, A. 

Brody, I. Mochkosh, J. Kaminsky, V. Ryzhak and oth-

ers were held on May 25, 1922 in the village of Velyki 

Luchky, and on May 28 in Zarichev. Each time the 

speakers explained the provisions of the party's pro-

gram and adopted resolutions of the meeting, which 

concerned both issues of national and local importance 

[2, s.69]. 

On June 5, a mass meeting was held in the village 

of Rakoshino in the Mukachevo region. They adopted 

a resolution containing the following requirements: 

1. Rapid call of elections to the Subcarpathian Sei-

mas on democratic principles. 

2. Removal from power of Uzhhorod officials in 

whom the people have lost confidence. 

3. Introduction of the local language in all spheres 

of life. 

4. The requirement of complete freedom of reli-

gion and church self-government. 

5. Carrying out land reform. 

6. Tax reduction. 

7. Payment of pensions to war invalids, widows 

and orphans. 

8. Protest against the new taxes. 

9. Abolition of taxes on the sale of livestock. 

10. Reimbursement of expenses due to an unfair 

exchange rate. 

11. Protection of forests and pastures.  

12. Permission for free production of tobacco for 

own needs [1]. 

These points indicated the main problems of the 

inhabitants of Transcarpathia of that period. Regarding 

the RAAP's attitude to the policy of the Czechoslovak 

government, the participants of the meeting noted that 

since the authorities did not fulfill the promises made 

to the deputies on March 24, 1922, the party could not 

trust the government. Therefore, beginning in the fall 

of 1922, the RAAP and with it the SAU as part of this 

political union moved to the opposition. SAU began to 

conduct mass campaigns among the local population. 

These actions provoked a negative reaction from the 

authorities, which tried to disrupt the party's activities 

by various methods. SAU meetings were closed several 

times, in other cases the party's planned events were 

banned in advance.  

Controversy grew among the RAAP leadership, 

which led to the party's disintegration in December 

1923. The SAU was also experiencing a deep crisis 

within the party. As a result of this crisis, the party 

ceased to exist, and a new party, the Autonomous Ag-

ricultural Union (AAU), was created on its basis [4,s 

323]. The leaders of the party were I. Mochkosh, I. 

Kurtyak, Y. Feldeshiy. The party leadership decided to 

convene a congress and begin work to restore the party 

structure. The congress took place on January 26, 1924 

in Khust, where 218 delegates from 163 villages of the 

region, 34 guests and 8 journalists were invited. This 

congress of the AAU became a famous event in the po-

litical life of the region. He identified the further prior-

ities of the entire Russophile movement and the AAU 

party as its leader [7, s.948]. 

Speeches by party leaders were heard at a congress 

in Khust. The AAU program was unanimously 

adopted, the main directions of work were determined. 

The party's participation in the first parliamentary elec-

tions in the region, scheduled for 1924, was discussed. 

The AAU decided to take part in them independently, 

and a committee of 100 members was chosen to coor-

dinate the work. 

The Congress in Khust approved the party's pro-

gram. It consisted of three sections. The first was called 

"Economic Requirements" and consisted of 18 items. 

In addition to the previously known requirements for 

land reform, regulation of the transfer of land to peas-

ants, the allocation of forests, the development of live-

stock and dairy farming, there are more specific. In par-

ticular, the AAU opposed the sale of forests by foreign 

corporations, for the settlement of fair earnings of farm-

ers, factory workers, protection of the working class 

and meeting all the demands of workers. using. For the 

economic development of the region, it was proposed 

to open new salt and coal mines, unhindered cultivation 

of tobacco for their own use, the introduction of free 

trade, as well as the prosecution of usury. 

The second section of the AAU program was 

called "Cultural Requirements". It provided for the fol-

lowing provisions: the governor of the region should 

deal with cultural, educational and linguistic issues; to 

regulate the remuneration of church teachers, the re-

quirement of freedom of conscience and religion in re-

ligious matters. The party's political position has hardly 

changed. They were covered in the third section of the 

program "Political Requirements"[1]. 

The main provisions of this section were reduced 

to the following requirements: convening the Seimas 

and holding parliamentary elections, granting full 

power in the region to its governor, establishing the 

borders of Subcarpathian Rus from Poprad to Bila Tisa, 

in order to unite all Ruthenian people living in the 

Czechoslovak Republic; freedom of thought and as-

sembly, ensuring the rights of national minorities guar-

anteed by the peace treaty and promoting the peaceful 

coexistence of peoples living in Subcarpathian Rus. 

However, a new provision appeared in the party's pro-

gram: disagreement with the centralizing policy of the 

government. The AAU program was approved and ac-

cepted by all party members representing various re-

gional branches and signed by party leaders. 

The holding of the party congress in Khust and its 

decision finally determined the policy of the AAU, 

pointing to the invariability of autonomous positions. 

After the adoption of the party program, a complex pro-

cess of building party cells in the settlements began.  

During the parliamentary elections of March 16, 

1924, the AAU party received 21,117 votes in parlia-

ment and 20,018 votes in the Senate. This result was 

the third among thirteen parties that participated in the 

elections and gave I. Kurtyak and B. Riško the oppor-

tunity to represent the interests of the region in the par-

liament and senate of the Czechoslovak Republic. The 
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general results of the first parliamentary elections in 

Transcarpathia in 1924 showed that autonomous polit-

ical forces were quite popular. The opposition as a 

whole received 60% of the vote. The AAU, which con-

tinued to lead among parties in this area, raised the is-

sue of changes in the party's organizational structure at 

a regular meeting of the party's executive committee [2, 

s.70]. 

On October 12, 1924, the party newspaper AAU 

distributed a memorandum, which the party leaders, 

Ambassador Ivan Kurtyak, and Senator Bela Rishko, 

passed to the General Secretariat of the League of Na-

tions in Geneva on October 5 of that year. It contained 

demands to grant Subcarpathian Rus the autonomy 

promised by the peace treaty. However, European pol-

iticians did not go further talking about this topic, even 

despite the support of the American Ruthenian dias-

pora.  

In the circumstances, AAU policy became increas-

ingly oppositional. The party newspaper Rusky Visnyk 

has been repeatedly censored by the authorities. The en-

tire circulation of individual issues was completely re-

moved and destroyed. AAU expressed its indignation 

at the fact that Romania had occupied areas of compact 

residence of Ruthenians in the Tyachiv region. The 

party members also distrusted the nationalization of 

rich land holdings. To draw attention to these problems, 

on November 9, 1924, in Tyachev, the party convened 

a people's assembly, which, through deputy Ivan Kur-

tiak, passed a resolution to the authorities to stop the 

harassment of local peasants by the Romanian authori-

ties. However, these appeals were ignored by the 

Czechoslovak government [2,s.71]. 

In early 1925, the AAU did not significantly 

change its policy. The closer the next parliamentary 

elections, which were scheduled for 1925, were, the 

more the general political revival of the party cells was 

felt. There was agitation on the ground. The results of 

the AAU's participation in the 1925 parliamentary elec-

tions indicated a rapid increase in the party's popularity 

among the population [7, s.948]. 

This time the party received 28,799 votes, which 

was 12% of the vote. I. Kurtyak became the deputy. 

Thus, in just one year, the AAU won seven and a half 

thousand new votes. Researchers attribute the party's 

rapid success to a successful campaign approach. The 

demands for agrarian reform and the granting of auton-

omous rights to the then Transcarpathia were combined 

with increased criticism of the government's policy to-

wards the Carpathian territory and disappointment with 

the results of government policy[5, s.81].  

Commitment to the AAU was prompted by con-

stant calls from party members to distrust the Czecho-

slovak parties and to defend "their rights and their 

party." Another factor in the popularization of the party 

was the cooperation in the cultural and educational field 

with the A. Dukhnovych Society, which was estab-

lished with the direct participation of the party in 1923. 

It was through the reading rooms of this society that 

AAU attracted locals, especially young people. They 

held joint actions of cultural, spiritual, educational and 

sporting nature, which agreed during various events in-

creasingly turned into political. As criticism of state 

power became more severe, anti-Czechoslovak ele-

ments joined the AAU, especially the pro-Hungarian 

population, the clergy, and other social strata [5 , s.90]. 

Feeling the growing popularity of the party lead-

ership is gradually moving to radical methods of polit-

ical struggle. Party leaders have brought to the fore the 

political struggle for autonomy. However, since then, 

the party's orientation towards changing the state sys-

tem and territorial integrity of Czechoslovakia has be-

come noticeable, which has put it on a par with anti-

state political organizations. 

The peasants, who were the basis of the party dur-

ing the first years of its activity, began to lose their lead-

ing position. Their place was increasingly taken by rep-

resentatives of the intelligentsia and the clergy. Part of 

the employees and the wealthy peasantry were involved 

in the AAU. However, the party leadership underwent 

the greatest changes. It was headed by a young ambi-

tious group of "autonomists", among whom stood out 

A. Brody, M. Demko, I. Kurtyak. It was I. Kurtyak who 

became the chairman of the party. Since then, the AAU 

has become the leader of the Russophile movement. 

The party was financed not only by membership fees, 

but also by foreign investment. Of course, such grants 

were provided for specific tasks [2, s.95]. 

The party's funding by Hungarian political circles 

unequivocally points to the anti-state goal of this coop-

eration. The first mention of the pro-Hungarian orien-

tation of the AAU dates back to the first half of the 

1920s. Even then, financial aid came from Hungary to 

the political organization, as well as its leaders, includ-

ing Joseph Kaminsky, who was a member of various 

political parties at various times. In order to spread anti-

state sentiment among the local population, Hungarian 

political circles tried to bring the party closer to the 

Hungarian national parties of Transcarpathia. Since 

1922, one of the leaders of the party A. Brody was un-

der constant control by the secret services, as he repeat-

edly met with Hungarian agents [2, s.93]. 

The faster the 1929 parliamentary elections ap-

proached, the more actively the party campaigned. 

However, the party began to feel a weakening of voter 

support. This was due to the pariah's suspicious ties to 

Hungarian political forces. In this situation, the party's 

executive committee was forced to look for allies to 

help the party gain the required number of votes. The 

leadership of the political party formed an alliance with 

the centralist party, which was not very popular in the 

region - the Czechoslovak People's Democratic Party. 

(CPDP). This union of parties was supported by 48 

thousand 509 voters. As a result, AAU leader Ivan 

Kurtyak became a member of the Chamber of Deputies, 

and Yuliy Feldeshiy became a member of the Senate. 

After the parliamentary elections, when Czecho-

slovakia was engulfed in an economic crisis, the AAU, 

like all other political organizations, partially withdrew 

from the political struggle and focused on solving the 

economic problems of the local population. To this end, 

a meeting of its members was held in the regional 

branches of the party, at which the issues of structural 

and organizational development of the AAU and its 

participation in rural elections were discussed.  
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It should be noted that the party also enjoyed some 

support in Eastern Slovakia. Instead, AAU leaders con-

tinued to move closer to pro-Hungarian forces both in-

side and outside the country. It was this goal that the 

party paid the most attention to in the early 1930s. In-

creasingly, the party claimed the return of monarchical 

times, and the policies of the Czechoslovak government 

at the time were subjected to devastating criticism. All 

this together formed the appropriate public opinion of 

the local population. Both the moral and financial sup-

port of the AAU from various sources played an im-

portant role in this situation [7, s.950]. 

In 1933, after a serious illness, the party's longtime 

leader Ivan Kurtyak, who enjoyed considerable author-

ity in the region, died. A young ambitious politician, 

Andriy Brody, was elected the new chairman of the 

party. He immediately began to strength. 

As early as 1934, the party's campaign began with 

renewed vigor. The so-called "Ten Commandments of 

every Ruthenian", which were published in the pages 

of the party newspaper and the annual "Agricultural 

Calendar", became widespread. The party's demands 

remained unchanged. The idea of autonomy continued 

to live on in the requirements of granting autonomy to 

the region within its ethnographic and natural-eco-

nomic borders from Poprad to the Tisza. en the party's 

regional branches. Despite the further radicalization of 

the autonomous Russophile movement and the rap-

prochement of the AAU with pro-Hungarian political 

forces, the party officially advocated for the territorial 

integrity of Czechoslovakia [7, s.951]. 

Since the mid-1930s, the party leadership has sig-

nificantly intensified pro-Hungarian activities. The slo-

gans of the struggle for autonomy in fact remained only 

a cover. in politics: advocating for the granting of au-

tonomy to Transcarpathia, the autonomists believed 

that this would make it easier to separate the region 

from Czechoslovakia and include it in Hungary [3, 

s.29]. 

The AAU initiated the creation of a strong bloc of 

political parties to accelerate the implementation in 

practice of the autonomy promised by the center. Such 

a bloc was created from Russophile parties in 1938. Af-

ter long political upheavals in the conditions of an acute 

political crisis, on October 12, 1938, the autonomy of 

Subcarpathian Russia was proclaimed and the first au-

tonomous government was approved. Andriy Brody 

became the Prime Minister of this government. After 

becoming prime minister of the autonomous govern-

ment, A. Brody did not give up his Hungarian orienta-

tion. On the contrary, having power in his hands, he, 

along with other party leaders, began to prepare for the 

occupation of Transcarpathia by Hungarian troops, for 

which he was arrested [6, s. 93]. 

AAU played a significant role in the fact that in 

early November 1938 part of Transcarpathia was 

handed over to Hungary, and on March 15-18, 1939 its 

entire territory was occupied by Hungarian troops. 

Thus, the AAU has gone through a difficult polit-

ical path. At the beginning of its activity, the party was 

loyal to the Prague authorities, and the slogans put for-

ward by the party were a kind reminder to the authori-

ties of their commitments. Later, after the party was re-

named AAU, it switched from Russophile to pro-Hun-

garian orientation, and the slogans of autonomy became 

a means for Transcarpathia to join Hungary. 
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Аннотация 

В статье сделан акцент на вопросе педагогической культуры родителей младших школьников в обще-

образовательной организации и формах ее формирования. Авторы проанализировали понятие «педагоги-

ческая культура», выдели компоненты педагогической культуры и критерии оценки уровня педагогиче-

ской культуры родителей, рассмотрели и описали традиционные и нетрадиционные формы формирования 

педагогической культуры у родителей детей младшего школьного возраста. 

Abstract 
The article is devoted to the issue of pedagogical culture of junior students’ parents in educational organiza-

tion and forms of its formation. The authors have analyzed notions «pedagogical culture», pointed out components 

of pedagogical culture and criteria of evaluation of the level of pedagogical activity of parents, studied and de-

scribed traditional and non-traditional forms of formation of pedagogical forms of forming pedagogical culture of 

junior students’ parents. 
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Одной из ключевых задач, которые стоят перед 

учителями и администрацией общеобразователь-

ной организации согласно ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», является вопрос взаимо-

действие с семьей, как субъектом образовательного 

процесса. Общеобразовательная организация в Фе-

деральном законе «Об образовании в РФ» рассмат-

ривается как образовательная организация, которая 

осуществляет образовательную деятельность по 

программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования [8].  

К задачам начального общего образования от-

носятся: 1) воспитание и развитие учащихся, 2) 

освоение ими основ чтения, письма, счета, 3) овла-

дение основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простыми 

навыками самоконтроля, культурного поведения и 

речи, 4) овладение основами личной гигиены и здо-

рового образа жизни.  

Вопрос формирования педагогической куль-

туры родителей в общеобразовательной организа-

ции, в частности – родителей детей младшего 

школьного возраста, остается актуальным. Отсюда 

– дифференцированный подход со стороны педа-

гога общеобразовательной организации при взаи-

модействиями с семьями разного типа, системати-

ческая работа по педагогическому просвещению 

родителей, защита прав и законных интересов ре-

бенка. Сегодня необходимо отметить, что педагоги 

и родители являются партнерами в реализации 

своих специфических возможностей в вопросах 

воспитания детей, а отсюда необходимы комплекс-

ность взаимодействия и скоординированность дей-

ствий. При таком взаимодействии с родителями пе-

дагог общеобразовательной организации высту-

пает и как консультант, и как советчик, тем самым 

оказывая родителям квалифицированную помощь в 

воспитании ребенка в семье. 
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Для начала рассмотрим само понятие «педаго-

гическая культура». 

По мнению В.А. Мижерикова и М.Н. Ермо-

ленко педагогическая культура – это уровень овла-

дения педагогической теорией и практикой, совре-

менными педагогическими технологиями [9, с. 84]. 

М.Н. Недвецкая определяет понятие «педаго-

гическая культура» как «составную часть общей 

культуры человека», и как «уровень их педагогиче-

ской направленности». Автор отмечает, что в со-

ставной части общей культуры человека отража-

ется опыт воспитания детей в семье, который 

накоплен человечеством за всю его историю. А в 

педагогической направленности отражается сте-

пень их зрелости как воспитателей и проявляется в 

процессе семейного и общественного воспитания 

[10, с. 64]. 

Е.В. Бондаревская и С.В. Кульневич опреде-

ляют «педагогическую культуру» как часть обще-

человеческой культуры, но в которой с наибольшей 

полнотой запечатлелись духовные и материальные 

ценности образования и воспитания, а также спо-

собы творческой педагогической деятельности, не-

обходимые для обслуживания исторического про-

цесса смены поколений, социализации личности» 

[4, с. 101]. 

В.В. Чечет определяет понятие «педагогиче-

ская культура» с точки зрения «педагогической 

подготовленности и зрелости их как воспитателей, 

которая дает реальные положительные результаты 

в процессе семейного и общественного воспитания 

детей». По его мнению, в составной части общей 

культуры родителей заложен опыт воспитания де-

тей в семье, и который приобретен разными катего-

риями родителей непосредственно в своей стране и 

других странах, а также взятый из народной семей-

ной педагогики [14, с. 80]. 

Мы педагогическую культуру рассматриваем 

как часть общей культуры человека, в которой от-

ражается педагогическая подготовленность и зре-

лость родителей как воспитателей, опыт воспита-

ния детей в семье, и которая дает положительные 

результаты в процессе воспитания детей в социуме 

в целом.  

Содержание педагогической культуры вклю-

чает в себя такие аспекты, как: знания по психоло-

гии, анатомии, физиологии и гигиене детей, меди-

цине, праву; педагогические знания и умения, при-

емы и навыки общения и взаимодействия, 

программы и методики воспитания; понимание 

своей роли и ответственности в воспитании детей, 

и т.д. Отсутствие у родителей, в частности – у ро-

дителей младших школьников, знаний по этим ас-

пектам приводит к тому, что воспитание в семье 

осуществляется бессистемно и без учета возраст-

ных особенностей детей, что рано или поздно обя-

зательно сказывается и на развитии ребёнка, и на 

уровне его воспитанности.  

По нашему мнению формирование педагоги-

ческой культуры родителей младших школьников 

включает в себя процесс достижения определен-

ного уровня сформированности мотивации, знаний, 

умений, навыков у родителей в воспитании детей, 

их готовности осуществлять взаимодействие со 

своими детьми на основе педагогической культуры. 

Также необходимо остановится и рассмотреть 

компоненты педагогической культуры родителей и 

критерии оценки. 

Т.В. Жуковская выделяет следующие компо-

ненты в структуре педагогической культуры роди-

телей, в частности – родителей младших школьни-

ков: 

 педагогическая подготовленность родите-

лей или определенный объем педагогических, пси-

хологических, медицинских, экономических и не-

которых других знаний; 

 практические умения родителей по воспи-

танию детей; 

 умение родителей решать разнообразные 

педагогические задачи, умение использовать опыт 

воспитания предыдущих поколений [7].  

Е.П. Арнаутова в структуре педагогической 

культуры родителей делает акцент на мотивацион-

ный, когнитивный, операционный, коммуникатив-

ный, рефлексивный, эмоциональный компоненты 

[1]. 

Мы предлагаем также выделить информацион-

ную культуру родителей в составе педагогической 

культуры, так как она является востребованной в 

системе школьного образования, развивает навыки 

самостоятельной учебной деятельности, дает до-

ступ к современным образовательным ресурсам, 

расширяет возможности для развития коммуника-

тивных навыков. 

Ю.А. Гладкова [5] выделяет следующие крите-

рии оценки уровня педагогической культуры роди-

телей, а так же описывает показатели каждого кри-

терия, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Критерии и показатели педагогической культуры родителей 

Критерии Показатели 

Ценностные ориента-

ции 

 отношение к семье, ребенку, дому как ценностям; 

 признание самоценности детства, индивидуальности ребенка; 

 осознание эмоциональной сферы ребенка как базовой основы личности и своей 

роли в обеспечении психологической защиты и эмоционального благополучия ре-

бенка; 

 понимание необходимости целенаправленного, систематического воспитания 

ребенка согласованными усилиями всех членов семьи, педагогов. 

Деятельностные ха-

рактеристики 

 осознанное принятие роли родителей как воспитателей, ответственных за раз-

витие личности своего ребенка; 

 владение психолого-педагогическими знаниями об особенностях и закономер-

ностях формирования личности ребенка;  

 умения применять психолого-педагогические знания в практике повседневного 

взаимодействия с ребенком в соответствии с его особенностями и тенденциями раз-

вития. 

 

 согласование цели и методов воспитания с институтами общественного воспи-

тания с целью обеспечения преемственности в развитии ребенка; 

 гибкость форм и методов взаимодействия в различных ситуациях, а также в 

связи с возрастными изменениями ребенка.  

Личностные проявле-

ния 

 наличие таких психологических позиций, как способность к эмпатии, рефлек-

сии, самоконтролю, саморегуляции; 

 умение справляться с собственными личностными проблемами без вреда для 

эмоционального самочувствия ребенка; 

 готовность к обогащению, анализу» коррекции, перестройке собственного 

опыта воспитательной деятельности; 

 расширение сферы общения с носителями педагогического опыта, повышение 

коммуникативной культуры, активное принятие ролей «Я учусь» («Меня учат») и « 

Я учу» как основу диалога.  

 

Формирование педагогической культуры ро-

дителей младших школьников в общеобразователь-

ной организации происходит через различные 

формы взаимодействия с родителями. Выделяют 

традиционные и нетрадиционные формы взаимо-

действия учителя начальных классов с родителями 

младших школьников по формированию у них пе-

дагогической культуры. 

К традиционным формам взаимодействия учи-

теля начальных классов с родителями младших 

школьников по формированию у них педагогиче-

ской культуры относят: коллективные; индивиду-

альные; наглядные. 

Кратко остановимся на коллективных формах 

взаимодействия учителя начальных классов с роди-

телями младших школьников по формированию 

педагогической культуры родителей в общеобразо-

вательной организации.  

1) Ведущей формой совместной работы педа-

гога и родителей являются родительские собрания.  

2) Тренинги, семинары. 

3) Родительский лекторий.  

4) Групповые консультации, практические за-

нятия для родителей с привлечением специалистов.  

5) Диспут-размышление по проблемам воспи-

тания – одна из интересных, для родителей, форм 

повышения педагогической культуры.  

6) Родительская конференция – одна из форм 

формирования педагогической культуры родите-

лей. Важность указанного типа работы в том, что в 

ней участвуют не только родители, но и обществен-

ность. Помимо того, эта форма помогает педагогам, 

специалистам и родителям моделировать жизнен-

ные ситуации, проигрывая их. Это даёт возмож-

ность родителям накапливать профессиональные 

знания в области воспитания ребёнка.  

7) Родительские вечера.  

Индивидуальные формы взаимодействия учи-

теля начальных классов с родителями младших 

школьников по формированию педагогической 

культуры родителей в общеобразовательной орга-

низации. 

1) Индивидуальные консультации по волную-

щим вопросам и проблемам обучения и воспита-

ния. 

2) Индивидуальные беседы с родителями 

младших школьников [2; 12].  

К наглядным формам взаимодействия учителя 

начальных классов с родителями младших школь-

ников по формированию педагогической культуры 

родителей в общеобразовательной организации от-

носят дни открытых дверей.  

К нетрадиционным формам взаимодействия 

учителя начальных классов с родителями младших 

школьников по формированию педагогической 

культуры родителей в общеобразовательной орга-

низации относят четыре группы.  

 Информационно-аналитические формы, 

которые способствуют выявлению интересов и за-

просов родителей, установлению эмоционального 

контакта между педагогами, родителями и детьми.  
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 Досуговые формы (праздники, выставки, 

спектакли, занятия с участие родителей, совмест-

ная деятельность детей и родителей) [3; 13].  

 Познавательные формы, которые способ-

ствуют формированию у родителей практических 

навыков воспитания, знакомят родителей с возраст-

ными и психологическими особенностями детей 

младшего школьного возраста [16].  

 Наглядно-информационные формы.  

Е.Л. Никитина выделяет следующие современ-

ные формы организации работы учителя начальных 

классов по формированию педагогической куль-

туры родителей младших школьников в общеобра-

зовательной организации: 

 дискуссии; 

 анализ педагогического опыта; 

 психологические тренинги; 

 индивидуальное консультирование роди-

телей; 

 тематическое консультирование; 

 деловые игры; 

 просвещение через интернет [11]. 

Учитель начальных классов по мере необходи-

мости проводит беседы с родителями и консульта-

ции на актуальные темы, например: «Особенности 

адаптации ребенка к школе», «Самодисциплина и 

дисциплина», «Мой ребенок: какой он?», «Совре-

менные методы воспитания», «Успехи и неудачи в 

жизни ребенка» и др.  

В совместные занятия родителей и детей учи-

тель может провести такие мероприятия как: «День 

дружбы», «Что такое хорошо, что такое плохое», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Я рисую это 

мир» и т.п. 

Для осуществления взаимодействия с родите-

лями младших школьников по формированию пе-

дагогической культуры родителей учитель началь-

ных классов выполняет следующую работу: 

 изучает условия семейного воспитания, со-

ставляет характеристики на семьи обучающихся; 

 информирует родителей о содержании 

учебно-воспитательного процесса; 

 организует психолого-педагогическое про-

свещение родителей; 

 взаимодействует с родительским комите-

том и т.п. 

Как мы уже отмечали, в структуре педагогиче-

ской культуры родителей выделяются следующие 

компоненты: мотивационный, когнитивный, опера-

ционный, коммуникативный, рефлексивный, эмо-

циональный. 

В качестве диагностического инструментария 

можно использовать:  

 Методику «Представления об идеальном 

родителе» Р.В. Овчаровой, Ю.А. Дегтяревой. Цель 

методики: выявление представлений об идеальном 

родителе для определения уровня развития компо-

нентов педагогической культуры родителей.  

 Опросник «Биополе семьи» В.В. Бойко. 

Цель: выявить биополе семьи для определения 

уровня развития компонентов педагогической 

культуры родителей. 

 Анкетирование родителей и учителей на 

определение актуальных форм взаимодействия по 

вопросам формирования педагогической культуры 

у родителей, на степень удовлетворенности взаимо-

действием со школой. 

Мотивационный компонент определяет стрем-

ление родителей к овладению опытом воспитания с 

целью достижения положительных результатов 

воспитания детей в семье. 

Когнитивный компонент сформированности 

педагогической культуры представляет собой опре-

деленную сумму психолого-педагогических, фи-

зиолого-гигиенических, правовых знаний по меди-

цине, анатомии, психологии, педагогике, праву, ко-

торые необходимы для осуществления воспитания 

в семье. 

Операционный компонент сформированности 

педагогической культуры родителей – это осознан-

ное овладение родителями умениями, навыками и 

формами воспитательного взаимодействия с ребен-

ком; умениями диагностики выявления способно-

стей у ребенка; умениями организации совместного 

времяпровождения. 

Коммуникативный компонент – это умение ро-

дителей создать положительный благоприятный 

семейный климат; умение взаимодействовать со 

всеми членами семьи; навыки бесконфликтного 

взаимодействия.  

Рефлексивный компонент – умение анализиро-

вать собственные действия, поступки и состояния в 

процессе взаимодействия с ребенком. 

Эмоциональный компонент подразумевает 

умение владеть собою в трудных, непредвиденных 

ситуациях; умение понимать состояние ребенка и 

во время прийти ему на помощь в трудную для ми-

нуту, умение проявлять эмпатию, сочувствие и со-

переживание.  

Необходимо отметить, что сегодня не все ро-

дители испытывают потребность в получении педа-

гогических знаний и не осознают важность сотруд-

ничества с воспитателями по поводу воспитания и 

развития своего ребёнка.  

У родителей младших школьников недоста-

точно сформированы представления о: 

 воспитании, педагогических подходах, ме-

тодах и приёмах воспитания;  

 навыках рефлексии своих воспитательных 

действий;  

 коммуникативных навыках;  

 эмоциональных навыках;  

 навыках воспитательных воздействий.  

Соглашаясь с Э.Н. Чернышевым, мы считаем, 

что в век глобальной информатизации, охватываю-

щей все сферы жизни современного общества, об-

разовательным пространством востребован роди-

тель, способный «достигать социально-значимых 

результатов в обучении, воспитании, развитии сво-

его ребенка; толерантный, осознающий перспек-

тивы своего личностно-педагогического развития, 

психологически компетентный, готовый к педаго-

гическому сотрудничеству, творчеству и дальней-

шему обучению» [15].  
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Другими словами, родитель должен быть готов 

к непрерывному самообразованию и передаче 

навыков самостоятельной учебной деятельности 

своим детям. Таким образом, для развития инфор-

мационной культуры младших школьников и раз-

вития их личностных качеств ведущая роль родите-

лей не вызывает сомнений. 

Информационная культура родителей — один 

из самых действенных факторов интеллектуаль-

ного развития школьников, их адаптации к совре-

менным общественным требованиям и воспитания 

коммуникативных качеств личности. Информаци-

онная культура родителей определяет уклад семей-

ной жизни, а, следовательно, представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося [6]. 

Для оказания помощи родителя младших 

школьников целесообразно организовать курсы для 

родителей младших школьников для овладения 

приемами овладения информационной культурой, 

включающие следующие темы: «Ресурсы элек-

тронного дневника», «Онлайн репетитор», «Созда-

ние презентации в Power Point», «Обработка ин-

формации в электронных таблицах», «Технология 

создания буклета» и др. На занятиях родители 

школьников освоили работы (онлайн уроки, лекции 

и тренинги), www.biouroki.ru (подготовка кросс-

вордов, работа с ребусами и др.), рекомендации 

психолога и др. 

В системе повышения информационной куль-

туры родителей необходимо использовать различ-

ные формы работы, такие как: родительское собра-

ние, родительская конференция, организационно-

деятельностные и психологические игры, диспуты, 

родительские лектории, круглые столы, вечера во-

просов и·ответов, семинары, педагогические прак-

тикумы для родителей и др. 

Таким образом, общеобразовательная органи-

зация – это тип образовательной организации, со-

здаваемой в целях ведения образовательной дея-

тельности по реализации основных образователь-

ных программ общего образования.  

Мы под педагогической культурой понимаем 

часть общей культуры человека, в которой отража-

ется педагогическая подготовленность и зрелость 

родителей как воспитателей, опыт воспитания де-

тей в семье, и которая дает положительные резуль-

таты в процессе воспитания детей в социуме в це-

лом.  

В структуре педагогической культуры родите-

лей выделяют следующие компоненты: мотиваци-

онный, когнитивный, операционный, коммуника-

тивный, рефлексивный, эмоциональный компо-

ненты. Так же к компонентам педагогической 

культуры родителей относят: педагогическую под-

готовленность родителей или определенный объем 

педагогических, психологических, медицинских, 

экономических и некоторых других знаний; прак-

тические умения родителей по воспитанию детей; 

умение родителей решать разнообразные педагоги-

ческие задачи, умение использовать опыт воспита-

ния предыдущих поколений. Также мы предлагаем 

выделять в составе педагогической культуры и ин-

формационную культуру. 

Формы формирования педагогической куль-

туры родителей младших школьников в общеобра-

зовательной организации, которые применяет в 

своей работе учитель начальных классов: традици-

онные (коллективные, индивидуальные, нагляд-

ные) и нетрадиционные (информационно-аналити-

ческие, досуговые, познавательные, наглядно-ин-

формационные).  

У родителей отмечается недостаточное фор-

мирование: представлений о воспитании, педагоги-

ческих подходах, методах и приёмах воспитания; 

навыков рефлексии своих воспитательных дей-

ствий; коммуникативных навыков; эмоциональных 

навыков; навыков воспитательных воздействий. 
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Аннотация 

Согласно требованиям Федерального образовательного стандарта основного общего образования изу-

чение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить формирование представле-

ний о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем изу-

чать и описывать процессы и явления из жизни. 

Данная статья посвящена актуальной проблеме – развитию функциональной математической грамот-

ности. Также раскрываются понятия функциональной грамотности и математической грамотности. Опи-

сывается практический опыт различных авторов по данной теме. Представлены типовые задания для уча-

щихся 5-6 классов на формирование математической грамотности. 

Abstract 

According to the requirements of the Federal educational standard of basic General education, the study of 

the subject area "Mathematics and computer science" should ensure the formation of ideas about mathematics as 

part of universal culture, a universal language of science that allows you to study and describe processes and 

phenomena from life. 

This article is devoted to an actual problem-the development of functional mathematical literacy. The con-

cepts of functional literacy and mathematical literacy are also revealed. Describes the practical experience of var-

ious authors on this topic. Typical tasks for students of grades 5-6 on the formation of mathematical literacy are 

presented. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, математическая грамотность. 

Keywords: functional literacy, mathematical literacy. 

 

В век информационных технологий мы встре-

чаемся с совершенно другими детьми, с другими 

учениками, которые каждый день изучают и анали-

зируют мир вокруг нас.  

Мы живем в такое время, когда требуется пе-

реосмысление того, что происходит вокруг, как ме-

няется наш учительский труд. Когда мы спросим у 

наших учеников, - «Зачем вы учитесь?», то они от-

вечают, что так нужно. Когда мы спросим, - «Кому 

нужно?», то они отвечают, что мамам, учителям, 

только не им самим. Получается, что отучившись 

11 лет в школе, большинство детей действительно 

не понимает, а зачем же они ходили в школу, зачем 

нужно учиться. Первостепенной задачей учителя 

является показать весь функционал их знаний, по-

казать, где и как в реальной жизни их использовать. 

Сегодня школа вся и во всем изменяется, об-

новляется и перестраивается. На данный момент 

перед нами поставили важнейшую задачу воспи-

тать и вооружить ученика такими знаниями, чтобы 

он мог занять достойное место в обществе, чтобы 

он смог воспользоваться своими знаниями на прак-

тике.  

Какие способности и качества необходимы че-

ловеку современного и будущего общества для ре-

шения его личных и профессиональных задач? Ка-

ков идеальный тип человека современного и бли-

жайшего будущего? 

По мнению Л.В. Блинковой и других [1] таким 

человеком является самостоятельный и предприим-

чивый, ответственный, коммуникабельный, толе-

рантный, способный видеть и решать проблемы ав-

тономно, а также в группах, готовый и способный 

постоянно учиться новому в жизни и на рабочем 

месте, самостоятельно и при помощи других нахо-

дить и применять нужную информацию, работать в 

команде человек, т.е. функционально грамотный. 

http://www.docview.yandex,ru/
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Согласно определению ЮНЕСКО «функцио-

нально не грамотным является тот, кто не может 

учувствовать во всех тех видах деятельности, где 

грамотность необходима для эффективного функ-

ционирования и развития его самого, группы и об-

щины, членом которой он является». [6]  

По мнению А.Н. Леонтьева, функциональная 

грамотность – умение решать жизненные задачи 

и проблемы. [7] 

Мы будем понимать функциональную гра-

мотность, как способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально 

быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

В отличие от элементарной грамотности как спо-

собности личности читать, понимать, составлять 

простые короткие тексты и осуществлять простей-

шие арифметические действия, функциональная 

грамотность - уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование 

личности в системе социальных отношений, кото-

рый считается минимально необходимым для осу-

ществления жизнедеятельности личности в кон-

кретной культурной среде. 

На уроках математики нам необходимо фор-

мировать математическую грамотность. За основ-

ное возьмем определение Г.С. Ковалевой: «Мате-

матическая грамотность - способность человека 

определять и понимать роль математики в мире, в 

котором он живет, высказывать хорошо обоснован-

ные математические суждения и использовать ма-

тематику так, чтобы удовлетворять в настоящем и 

будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину».[2] 

М.Ю. Пермякова в статье [4] подчеркивает 

важность формирования умений, необходимых для 

чтения и изображения графиков элементарных 

функций, которые составляют основу функцио-

нально-графической грамотности учащихся основ-

ной школы, так как первичной математической мо-

делью любого реального процесса является функ-

ция. 

О.В. Симонова предлагает формировать мате-

матическую грамотность с помощью устных 

упражнений невысокого уровня сложности. [5] 

Т.П. Кучер и В.Е. Корчевский в статье [3] пред-

лагают развивать математическую грамотность с 

помощью многотипных разноуровневых заданий, 

построенных на одном жизненном сюжете с помо-

щью структурированных взаимосвязанных вопро-

сов возрастающей сложности. 

Мною были предложены следующие задания 

на формирование математической грамотности у 

учащихся 5-6 классов. 

Задача№1. Вы с мамой делаете блины. В ре-

цепте на 600 мл молока нужно взять 2 яйца, 3 сто-

ловые ложки сахара, 1,5 стакана муки, 2 столовых 

ложки растительного масла. Когда вы начали гото-

вить, выяснилось, что у вас только 1 стакан муки. 

Сколько миллилитров нужно взять молока на 1 ста-

кан муки? 

Ответ: 400 мл. 

Задача№2. Вы с папой собираетесь полететь в 

отпуск на самолете авиакомпанией «Орел». Папа 

узнал, что в салон самолета можно взять ручную 

кладь весом не более 8 кг. Также в стоимость би-

лета входит 1 место багажа весом до 25 кг. За каж-

дый «лишний» килограмм сверх двадцати пяти 

нужно заплатить 400 р. (вес округляется в большую 

сторону до килограмма). Или можно оформить 

одно или несколько дополнительных мест багажа. 

Дополнительное место – один предмет весом до 25 

кг – стоит 1300 р. Прибыв в аэропорт, папа взвесил 

каждый предмет своего багажа: 

 Чемодан 22кг 500 г 

 Рюкзак 6 кг 700 г 

 Коробка 3 кг 300 г 

 Ноутбук 1 кг 700 г 

Вопрос 1. Какие предметы вы может взять с со-

бой в салон самолета? Укажите все возможные ва-

рианты набора предметов.  

Вопрос 2. Как вам поступить с багажом, кото-

рый нельзя взять в салон самолета? Какое решение 

будет более выгодным?  

Ответ: чемодан в багаж, коробку и нотубук в 

ручную кладь, рюкзак в дополнительное место ба-

гажа. 

Задача №3. Выполняя домашнее задание, свя-

занное с охраной окружающей среды, ученик со-

брал информацию (Таблица 1) относительно разло-

жения некоторых видов мусора, который выбрасы-

вают люди: 

Таблица 1. 

Вид мусора Срок разложения 

Кожура банана 1 – 3 года 

Кожура апельсина 1 – 3 года 

Картонные коробки 0,5 года 

Жевательная резинка 20 – 25 лет 

Газеты Несколько дней 

Чашка из полистирола Более 100 лет 

 

Ученик решил изобразить полученные данные 

на столбчатой диаграмме.  

Приведите одну причину, по которой столбча-

тая диаграмма является неудачной формой для 

представления этих данных. 

Возможные ответы:  

 Различие в высоте столбцов на диаграмме 

будет слишком большим. 

 Если для полистирола взять столбик высо-

той 10 см, то для картонных коробок он будет вы-

сотой 0,05 см. 

 Высота столбца для полистироловых ча-

шек неопределима. 
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 Невозможно построить столбики для 1-3 

лет и 20-25 лет. 

 Слишком большая разница между сроками 

разложения указанных типов мусора, такую шкалу 

не удастся аккуратно построить на одной и той же 

диаграмме.  

Задача №4. Елена только что приобрела новый 

велосипед. У него есть спидометр, который закреп-

лён на руле. Спидометр показывает расстояние, ко-

торое Елена проехала, и среднюю скорость её по-

ездки. 

Вопрос 1. В одной из поездок Мария сначала 

проехала 8 км за 14 минут, а затем ещё 4 км за сле-

дующие 7 минут.  

Какое из следующих утверждений верно?  

а) Средняя скорость Елены была больше в пер-

вые 14 минут, чем в последующие 7 минут.  

б) Средняя скорость Елены была одинаковой в 

первые 14 минут  и в последующие 7 минут.  

в) Средняя скорость Елены была меньше в пер-

вые 14 минут, чем в последующие 7 минут. 

г) Невозможно ничего сказать о средней ско-

рости Марии на основе имеющейся информации.  

Ответ: б. 

Вопрос 2. Елена поехала на велосипеде на реку, 

которая находится в 4 км. У неё ушло 9 минут. Она 

поехала домой по более короткому пути в 3 км. До-

рога заняла у неё только 6 минут. Какова была сред-

няя скорость Елены (в км/ч) в её поездке на реку и 

обратно?  

Ответ: 28 км/ч. 

Рис. 1 

Задача №5. Вы с папой хотите обозначить на 

земле границу клумбы. У вас есть 32 м провода. 

Форму клумбы вам надо выбрать из следующих ва-

риантов (рис.1). Около какой формы клумбы можно 

обозначить ее границу? 

Ответ: А, С, D. 

Важным условием формирования математиче-

ской грамотности является систематическая целе-

направленная работа. Задача всех учителей позна-

комить детей с практико-ориентированными зада-

ниями, которые детям очень нравятся и повышают 

интерес к предмету математики. 
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Анотація 

Статтю присвячено розгляду змістових і структурних аспектів інклюзивної компетентності вчителя 

початкових класів. У процесі вивчення наукової літератури з´ясовано, що інклюзивна компетентність є 

складником соціально-педагогічної компетентності вчителя й входить до структури професійної компе-

тентності педагога як необхідний елемент, пов´язаний із підготовкою вчителів до роботи в нових умовах 

інклюзивного освітнього середовища. Як тип компетентності інклюзивна містить у своєму складі усі еле-

менти, притаманні будь-якій компетентності, - знання, уміння й навички, досвід, цінності, ставлення, що 

стосуються інклюзивного навчання. Проаналізовано існуючі погляди на змістове наповнення й структуру 

інклюзивної компетентності вчителя. Виявлено розбіжності у структурі й змістовому наповненні інклю-

зивної компетентності, у складі якої науковці виокремлюють від 2 до 5 компонентів. Обґрунтовано ав-

торський підхід до розуміння компонентного складу і змісту інклюзивної компетентності. 

Abstract 
This article is dedicated to consideration the semantic and structural aspects of primary school teacher’s in-

clusive competence. In the process of studying the scientific literature on research problems and analysis of exist-

ing definitions of this complex integrative personal formation was clarified, that inclusive competence is the com-

ponent of teacher’s social-pedagogical education and is the part of pedagog’s professional competence structure 

as an important element, that is related to teachers preparation for the work in the new conditions of inclusive 

educational environment. As a competence type, inclusive competence contains in its composition all elements 

that are common to any competence such as: knowledge, skills, experience, values, attitude, that applied to inclu-

sive education. Existing views on meaningful content and teacher’s inclusive competence were analysed. The 

differences in the structure and meaningful content of inclusive competence were founded. Scientists separate 

from 2 to 5 components in it’s content. The author’s approach to understanding the component content and com-

position of inclusive competence was justified. 

Ключові слова: професійна компетентність, інклюзивна компетентність учителя початкової школи. 

Keywords: professional competence, inclusive competence of the primary school teacher. 

 

Постановка проблеми. Реформування освіти 

в Україні передбачає підвищення вимог до діяль-

ності педагогів, розширення їх функціональних 

обов´язків, зміну професійно значущих і осо-

бистісних характеристик. А гуманітарна парадигма 

цих змін означає здатність і готовність учителів 

навчати всіх дітей, незалежно від здібностей, нахи-

лів, фізичних і психічних можливостей. Аналіз су-

часних вимог до професійної компетентності педа-

гогів дозволив виявити такі суперечності між 

соціальним замовленням суспільства на реалізацію 

інклюзивної освіти й рівнем професійної підго-

товки вчителів для побудови інклюзивного освітнь-

ого середовища, недостатнім науковим обґрунту-

ванням змісту й технологій для підготовки кадрів 

для інклюзивної освіти та відсутністю методичних 

матеріалів для забезпечення розвитку інклюзивної 

компетентності вчителів на всіх етапах її фор-

мування та розвитку. 

Аналіз публікацій з проблеми дослідження 

відбувався у таких напрямах: особливості упро-

вадження компетентнісного підходу й виокрем-

лення окремих видів компетентностей у про-

фесійній підготовці вчителів до роботи в умовах 

інклюзивного навчання (В.Бондар, Н.Борисова, 

О.Гордійчук, М.Гриньова, І.Калініченко, А.Колу-

паєва, Г.Кравченко, А.Крикун, І.Лошакова, О.Мар-

тиненко, М.Мелофеєв, Л.Порохня, З.Шевців, 

Л.Щіпицина та ін.), сутність інклюзії як пріоритет-

ного напряму реформування освіти (В.Бондар, 

Ч.Вебер, Л.Даниленко, Лі Джей, С.Єфімова, В.За-

сенко, І.Калініченко, І.Кузава, Т.Лореман, Д.Лу-

пард, Ю.Найда, А.Поліхроніді, Н.Софій, О.Таран-

ченко, І.Хафізулліна, М.Херітек, Е.Чен та ін.), до-

цільність виокремлення інклюзивної 

компетентності як складника професійної компе-

тентності вчителя початкових класів, визначення її 

змістових і структурних особливостей ( Ю.Бойчук, 

Т.Бондар, І.Демченко, Г.Косарєва, Н.Мойсеюк, 
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С.Максимюк, О.Мартинчук, Т.П´ятакова, Я.Сікора, 

Т.Соловей, І.Хафізулліна, М.Чайковський та ін. ). 

Аналіз наукових джерел виявив відсутність спіль-

них поглядів учених на більшість існуючих про-

блем, пов´язаних із інклюзією, недостатність мето-

дичного супроводу впровадження інклюзії на різ-

них вікових етапах, а отже підтвердив актуальність 

обраної теми. 

Мета ̶ на основі аналізу теоретичних джерел, 

вивчення досвіду впровадження інклюзивного нав-

чання визначити статус інклюзивної компетент-

ності (далі – ІК), уточнити її сутність, виокремити 

й описати змістові та структурні особливості ІК, 

окреслити шляхи її формування. 

Матеріалом дослідження слугували праці віт-

чизняних і зарубіжних науковців, державні норма-

тивні й європейські рекомендаційні матеріали з 

проблеми.  

Застосовані в процесі дослідження методи 

зумовлені специфікою аналізованої проблеми: 

аналіз та узагальнення теоретико-методологічної, 

науково-педагогічної літератури; елементи 

порівняльного та системного аналізу з метою 

зіставлення різних поглядів на проблему; 

провідним на цьому етапі дослідження був описо-

вий метод.  

Виклад основного матеріалу. На першому 

етапі дослідження було проаналізовано більше 

двадцяти визначень інклюзивної компетентності 

педагога та синонімічних понять (компетентність 

фахівця у сфері інклюзивного навчання дітей, 

соціально-педагогічна компетентність учителя 

інклюзивного навчання та ін.), яка є новим понят-

тям у вітчизняній педагогіці. Так у визначенні ІК 

С.Максимюк акцентується увага на розширенні 

професійних функцій педагога за рахунок ор-

ганізації навчання в інклюзивному середовищі [7]. 

Близьким до такого розуміння є тлумачення ІК 

Т.Бондар [4, с.156]. В цілому ми погоджуємося з 

підходом науковців розглядати ІК в контексті про-

фесійних функцій чи у складі професійної компе-

тентності вчителя. Але, на жаль, у визначеннях на-

явні знання та вміння, а інші обов´язкові компо-

ненти компетентності не згадуються. К.Бовкуш, 

Г.Косарєва, Г.П´ятакова, І.Хафізулліна, М.Чай-

ковський сутність поняття розширюють: крім необ-

хідних спеціальних знань і вмінь, додаються клю-

чові для компетентності слова «здатність», 

«якості», «цінності» [2; 6; 9;11; 12]. Крім того, ав-

тори акцентують увагу на важливості завдяки ІК 

створенні умов для розвитку й саморозвитку дітей 

з обмеженими можливостями [12, с.19].  

Заслуговує на особливу увагу розуміння 

О.Мартинчук, в якому вчений, замість ІК, викори-

стовує поняття «компетентність фахівця у сфері 

інклюзивного навчання дітей», які, на нашу думку, 

є синонімічними [8]. Нам імпонує ґрунтовність під-

ходу до визначення сутності аналізованого поняття, 

акцентування уваги на динамічному й рівневому 

характері ІК, навчальній та позашкільній сферах 

діяльності педагога, світоглядних якостях, мо-

рально-етичних цінностях учителя та ін. [8]. Суго-

лосним щодо назви компетентності та її основного 

змісту є дослідження Л.Сатарової (2009), яка послу-

говується словосполученням «компетентність у 

сфері інклюзії». Рівневий характер ІК розгля-

дається у докторському дослідженні М.Чайковсь-

кого, який слушно зауважує, що інклюзивна компе-

тентність має свої особливості для різних категорій 

учасників навчально-виховного процесу (педагогів, 

психологів, соціальних педагогів) і на різних етапах 

формування ІК. Учений розглядає інклюзивну ком-

петентність, інклюзивну майстерність і інклюзивну 

зрілість як послідовні етапи особистісного про-

фесійного зростання працівника інклюзивного за-

кладу освіти, виражені такими ключовими компо-

нентами, як мотиваційний, когнітивний, рефлек-

сивний, операційний [12, с.17]. Нам також імпонує 

підхід І.Бельке та І.Вдовенко до уточнення й кон-

кретизації поняття ІК, яке розуміється вченими як 

складне особистісне утворення, що забезпечує 

успішне виконання вчителем розширеного спектру 

функцій з удосконалення змісту й організації різ-

них форм інклюзивної освіти та активне викори-

стання специфічних методів і технологій ефектив-

ного навчання, виховання і корекції розвитку мо-

лодших школярів з особливими освітніми 

потребами та без них [1]. 

Поліфункційність (розширення функціональ-

них обов´язків) учителя початкових класів у про-

цесі здійснення соціально-педагогічної діяльності в 

інклюзивному середовищі, на думку науковців, ви-

являється у виконанні ними різних ролей: учителя 

(виконувати викладацьку діяльність, відповідати 

вимогам до сучасного педагога, які визначені у дер-

жавному стандарті початкової школи); посеред-

ника (здійснювати взаємозв´язок між молодшими 

школярами і командою фахівців загальноосвітньої 

школи, проводити соціально-педагогічний су-

провід тощо); конфліктолога (попереджувати і 

розв´язувати конфліктні ситуації; аніматора – спо-

нукати учня з обмеженими освітніми можливо-

стями до дій, сприяти відновленню взаємодії між 

особистістю й суспільством); експерта (виконувати 

діагностику, пов´язану з виявленням рівня осо-

бистісного розвитку дитини, лише потім проекту-

вати свою діяльність, а також надання консульта-

тивно-інформаційної підтримки команді фахівців 

загальноосвітнього закладу); терапевта (проводити 

соціально-педагогічний супровід молодшого шко-

ляра засобами лікувальної педагогіки); соціального 

працівника/педагога (захищати права дітей, 

оцінювати й планувати соціальну ситуацію, долу-

чатися до розв´язання важкої життєвої ситуації у 

сім´ї школяра); організатора (впроваджувати різно-

манітні соціально-виховні форми роботи : благо-

дійні акції, фестивалі та ін., ‒ ініціювати участь 

дітей та дорослих у різноманітних соціальних про-

ектах) [13 , с.116]. Цей список можна було б продо-

вжувати, але й так він показує розширення функцій 

вчителя, що вимагає спеціальної підготовки на всіх 

етапах формування інклюзивної компетентності. 

Інший підхід до визначення сутності ІК перед-

бачає розгляд взаємозв´язку між професійною та 

інклюзивною компетентностями. Сутність про-
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фесійної компетентності визначають як інте-

гральну характеристику, що обумовлює здатність 

спеціаліста вирішувати професійні проблеми та ти-

пові професійні задачі, які виникають у реальних 

умовах професійної діяльності, із застосуванням 

знань, професійного й життєвого досвіду, цінно-

стей і схильностей. За аналогією з розглянутим, 

інклюзивна компетентність ‒ це інтегральна харак-

теристика вчителя, який працює в інклюзивному 

середовищі; здатність учителя початкових класів 

вирішувати професійні проблеми і задачі в реаль-

них ситуаціях освітнього процесу за допомогою 

спеціальних знань, досвіду застосування цих знань 

на практиці і системи цінностей, які дозволяють 

ефективно здійснювати навчально-виховний про-

цес в інклюзивному класі. Це визначення підтвер-

джує статус ІК як спеціальної у складі професійної 

компетентності вчителя початкової школи. 

Враховуючи усе зазначене вище, і те, що як 

тип компетентності інклюзивна має містити у 

своєму складі усі елементи, притаманні будь-якій 

компетентності, - знання, уміння й навички, досвід, 

цінності, ставлення, що стосуються інклюзивного 

навчання, ми можемо дати власне визначення 

інклюзивної компетентності вчителя початкових 

класів.  

Отже, інклюзивна компетентність як складник 

професійної компетентності розглядається нами як 

інтегративне особистісне утворення, що має 

складну й відмінну структуру й змістове на-

повнення на різних етапах формування, ґрун-

тується на усвідомленні цінностей інклюзії, що 

зумовлює здатність здійснювати професійні 

функції під час інклюзивного навчання, врахо-

вувати різні освітні потреби учнів початкових 

класів і забезпечувати залучення дитини з обмеже-

ними можливостями здоров´я в середовище загаль-

ноосвітнього закладу, створювати оптимальні 

умови її розвитку, саморозвитку, самореалізації та 

соціалізації. 

Щоб визначити структурні й змістові особли-

вості інклюзивної компетентності, ми звернулися 

до тлумачення цих понять у словниках. Традиційно 

структура розуміється як внутрішня організація, 

побудова якогось поняття, явища, системи, а зміст 

здебільшого розглядається як певний обсяг інфор-

мації, теоретичні відомості або як система знань, 

умінь і навичок, визначених програмою чи стандар-

том. 

У процесі аналізу літератури було також вияв-

лено розбіжності у структурі й змістовому на-

повненні інклюзивної компетентності, у складі якої 

науковці виокремлюють від 2 до 5 компонентів. 

Найбільш поширеним серед дослідників є підхід, за 

яким виокремлено мотиваційний, когнітивний, опе-

раційний та рефлексивний компоненти аналізова-

ного поняття (Т.Соловей, І.Хафізулліна, М.Чай-

ковський та ін.) [10, с.221; 11;12]. Дещо інший 

підхід до кількісного складу ІК демонструють у мо-

нографії Ю.Бойчук, О.Бородіна, О.Микитюк, які 

структурують цей вид компетентності як єдність 

мотиваційно-ціннісного, когнітивно-операційного 

та рефлексивно-оцінного складників [2]. У об´єдна-

нні когнітивного й операційного компонентів вба-

чаємо логіку, оскільки когнітивний складник у 

першу чергу асоціюється зі знаннями, а операцій-

ний - з уміннями та навичками, досвідом у царині 

інклюзивної освіти. Нам імпонує назва першого 

складника – «мотиваційно-ціннісний», що відобра-

жає взаємозв´язок і взаємообумовленість понять. К. 

Бовкуш до структури інклюзивної компетентності 

зараховує такі компоненти: діагностичний, 

орієнтовно-прогностичний, конструктивно-проек-

тувальний та організаційний [2, с.158]. На наш по-

гляд, перераховані складники скоріше відповіда-

ють функціям учителя інклюзивного класу ніж 

структурним елементам компетентності. 

Отже, аналіз структури інклюзивної компе-

тентності дозволив нам виокремити такі складники 

ІК: 1) мотиваційно-ціннісний; 2) когнітивно-діяль-

нісний; 3) рефлексивно-оцінний. Ці структурно-

змістові компоненти можуть слугувати критеріями 

сформованості ІК на наступних етапах до-

слідження. Охарактеризуємо змістове наповнення 

кожного з них. Мотиваційно-ціннісний компонент 

передбачає знання філософії, принципів, завдань і 

особливостей інклюзивного навчання; розуміння 

значення й гуманістичного спрямування спільного 

навчання дітей в умовах інклюзивного освітнього 

середовища; виявлення особистої зацікавленості у 

вирішенні завдань інклюзивної освіти; наявність 

ціннісного ставлення до дітей з особливими потре-

бами; мотивацію на виконання певних дій для до-

сягнення успіху в організації спільного навчання 

дітей з нормальним розвитком і з обмеженими 

фізичними й психологічними можливостями; моти-

вацію на самоосвіту, пошук можливостей ство-

рення інклюзивного освітнього середовища в 

межах свого класу. 

Когнітивно-діяльнісний компонент містить 

знання й розуміння психолого-педагогічних особ-

ливостей вікового й фізіологічного особистісного 

розвитку дітей з особливими потребами; уміння до-

бирати оптимальні способи організації інклюзив-

ного освітнього середовища, проектувати й техно-

логічно забезпечувати процес спільного навчання; 

реалізовувати ефективні способи педагогічної 

взаємодії між усіма суб´єктами інклюзивного нав-

чання; сформованість груп спеціальних професій-

них умінь (діагностичних, прогностичних, кон-

структивних, організаційних, комунікативних, тех-

нологічних, корекційних, дослідницьких … - 

І.Хафізулліна ), які враховують специфіку інклюзії; 

здатність здійснювати професійну самоосвіту з 

урахуванням інтеграційних і інноваційних тенден-

цій в інклюзивній освіті. 

Рефлексивно-оцінний компонент передбачає 

здатність проводити аналіз наявних ресурсів і мож-

ливостей проектування й реалізації спільного нав-

чання дітей з нормальним розвитком і особливими 

потребами; виявляти проблеми й труднощі у влас-

ній педагогічній діяльності в умовах інклюзії; про-

водити самооцінку вибору методів і способів ор-

ганізації інклюзивного навчання; здійснювати кон-

троль за доцільністю своїх дій в інклюзивному 
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освітньому середовищі; оцінювати організацію 

інклюзивного середовища, орієнтованого на розви-

ток усіх дітей й соціалізацію дітей з особливими по-

требами; усвідомлення важливості підвищення 

рівня своєї інклюзивної компетентності тощо. 

У змісті інклюзивної компетентності 

виділяємо систему знань про особливості психо-

фізичного розвитку дітей з обмеженими фізичними 

можливостями, мету, завдання, зміст і технології 

інклюзивного навчання; практичні вміння, 

пов´язані з аналізом, проектуванням та конструю-

ванням індивідуальної траєкторії розвитку дитини, 

інтегрованої в інклюзивне освітнє середовище; 

установки на взаємодію суб´єктів інклюзивної 

освіти; професійно важливі якості, спрямовані на 

розвиток у вчителя суб´єктної позиції в сфері 

інклюзії як основи його професійної компетент-

ності, певний особистий досвід розв´язання прак-

тичних ситуацій, пов´язаних із особливостями 

інклюзивної освіти. 

На наступному етапі дослідження, присвяче-

ному визначенню статусу ІК, було з´ясовано, що 

інклюзивна компетентність є складником 

соціально-педагогічної компетентності вчителя й 

входить до структури професійної компетентності 

педагога як необхідний елемент, пов´язаний із 

підготовкою вчителів до роботи в нових умовах 

інклюзивного освітнього середовища. Переважна 

більшість учених у сфері інклюзивного навчання 

притримується такої ж думки. Так, М.Чайковський 

стверджує, що формування ІК є важливою умовою 

досягнення професіоналізму, що дозволяє педа-

гогу/викладачу ефективно здійснювати власну про-

фесійну діяльність в умовах спільного навчання 

дітей з особливими освітніми потребами та їх ро-

весників, які розвиваються нормально [11, с.18]. 

Т.Бондар вважає, що оновлення системи підготовки 

педагогічних кадрів нового покоління потребує 

включення інклюзивної компетентності до складу 

професійної [4, с.158]. Існують інші погляди нау-

ковців щодо статусу інклюзивної компетентності 

педагога, які відносять її до ключових. З огляду на 

її універсальність, вважають Т.Бондар, І.Бельке, 

І.Вдовенко, інклюзивна компетентність може нале-

жати до ключових (життєвих) компетентностей та 

входити до складу професійної компетентності як 

підвид або спеціальна компетентність [1; 4, с.159]. 

Вважаємо таке твердження недостатньо обґрунто-

ваним та доказовим, тому розглядаємо ІК як суб-

компетентність професійної компетентності вчи-

теля початкових класів. Під ключовими компетент-

ностями розуміються універсальні, які 

застосовуються в різноманітних життєвих ситу-

аціях і необхідні для успішної реалізації людиною 

всіх життєвих функцій, вони є своєрідним ключем 

до успішного життя людини в суспільстві, а інклю-

зивна компетентність є вужчим поняттям, необ-

хідною умовою професійного зростання вчи-

теля/викладача. 

Висновки. Обрана Україною стратегія на 

євроінтеграцію в усіх сферах життя, побудова 

єдиного освітнього простору зумовлює зміни й роз-

ширення функціональних особливостей педагогів, 

зокрема уведення інклюзивного навчання в загаль-

ноосвітніх і вищих навчальних закладах. У зв´язку 

з цими процесами виникають дискусії щодо доціль-

ності виокремлення інклюзивної компетентності, її 

статусу, змістових і структурних особливостей, ме-

тодичного забезпечення формування тощо. Прове-

дене дослідження дозволило обґрунтувати необ-

хідність виділення ІК в межах професійної компе-

тентності педагога як субкомпетентності 

(структурного елемента), з´ясувати структурні й 

змістові особливості цього поняття. Запропоновано 

розглядати у змісті цього явища систему знань про 

особливості психофізичного розвитку дітей з обме-

женими фізичними можливостями, мету, завдання, 

зміст і технології інклюзивного навчання; прак-

тичні вміння, пов´язані з аналізом, проектуванням 

та конструюванням індивідуальної траєкторії ро-

звитку дитини, інтегрованої в інклюзивне освітнє 

середовище; установки на взаємодію суб´єктів 

інклюзивної освіти; професійно важливі якості, 

спрямовані на розвиток у вчителя суб´єктної пози-

ції в сфері інклюзії як основи його професійної ком-

петентності. 

Потребує подальшого вивчення методичний 

супровід формування інклюзивної компетентності, 

умов упровадження інклюзивного й середовищ-

ного підходів у загальноосвітні навчальні заклади, 

проектування й побудова інклюзивного освітнього 

середовища як умови реалізації мети й завдань 

інклюзивної освіти в Україні. 
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Abstract 

This article explains a paradox of increasing etalon masses and proposes a new, alternative to Big Bang theory 

concept of nucleosynthesis. A new nucleosynthesis model was based on well known experimental facts increasing 

masses etalons of 1 kG. All this is a serious argument in favor for modification existing cosmological models and 

it is possible to check up a new concept by direct experiments. Experiments are necessary because since I. New-

ton’s times it is the only criteria of validity in physics and it is easy to propose an experiment for checking up 

effect of spontaneous mass creation. 

Keywords: nucleosynthesis, Big Bang theory, etalon of mass. 

 

Introduction 
The Big Bang theory has many intrinsic problems 

and contradictions. One of them was an expansion (or 

not) of matter in our expanding Universe, For expand-

ing Universe immediately rises a question about the de-

gree of applicability of Hubble's law to the matter. 

Moreover, there are some publications about an "ex-

pansion" of the Earth itself and it even was based on 

experimental observations [1]. So, in other words we 

ask: Are sizes of “table and chairs” increase, when the 

Universe expands? 

Of course, due to the constant influx of matter fall-

ing on the Earth from the space, like meteorites or as-

teroids, sun’s wind etc, it is possible to explain some 

real “expansion” of the Earth, but it is interesting esti-

mate the value of matter expansion due to Hubble ex-

pansion itself. The question about the applicability of 

the Hubble expansion for solid objects inside some vol-

ume remained open yet. 

Results & Discussion 
The approach to answer on this principal question 

we may find in article [2]. It was measured stability of 

the frequency in the optical resonator during one year. 

The experimental relative frequency drift was meas-

ured and it was estimated a limit, which is by two orders 

of magnitude less than may be due to the expansion rate 

of the universe H0 ≈ 2,3·10−18 s−1. And the authors said 

that they experimentally approve the absence of Hubble 

expansion for all solid bodies. Hence, in the first itera-

tion “chair and table” (planets, stars etc.) was not ex-

panded and atoms have sizes fixed in time! 

This result is logically easy to understand, because 

for solid (or liquid) bodies it is difficult to create Hub-

ble expansion, because we need the birth of an addi-

tional mass with the same (and concrete) chemical 

composition. But as we know, main amount of extra 

masses in Universe was born as light atoms like: H, He, 

Li and Be created in first 3 -10 minutes after Big Bang.  

Hence, according to the Big Bang model, creation 

of 1H, 2H, 3H, 3He, 4He, 7Li and 7Be atoms may be in a 

very short time period (~ 3 -10 minutes) at very height 

temperatures (millions degrees). These processes were 

stopped after a chain of reactions converted deuterium 
2H to tritium (3H) and finally were formed helium 3He 

and 4He - the second most important element of our 

Universe. Calculations show that at this moment it was 

formed ~ 25 percent of all the nucleons in the Universe 

and it is near to modern concentration of hydrogen plus 

helium.  

Also, for atoms heaver than iron (Fe) there are 

even more problems which we’ll discuss soon, but be-

fore we’ll carry out some estimations.  

For the constant average density of any matter in 

Expanding Universe, we need the birth of additional 

matter with a rate approximately 3 times more than the 

Hubble constant H0 and it is proportional to initial mass 

in some volume (unknown yet): 

dm/dt = K·3ρH0V=m·K(H0a bc+ H0b ac+ H0c ab) (1) 

where m is a mass in some volume V and ρ −
is a density, K is “constant of stability” (if K >1 total 

mass increase, K<1 decrease, K=1 – mass is stable) and 

H0 is a standard Hubble constant for space.  

Of cause, the relation (1) with K=1 we need for 

steady-state model of the Universe, and it is the first 

iteration only. In real Universe its density may locally 

increase (or even decrease) and we don’t know exactly 

today when and why it happens. Based on formula (1) 

it is easy to estimate, that one ton of any matter "gener-

ates" power more than 600 W, but mainly in the form 

of constantly appearing hydrogen or neutrons, or more 

heavy helium etc atoms with a rate ~ 4·1012 atoms of 

hydrogen or neutrons per second [3] for K=1, but it is 

not clear yet at what points of space this additional atom 

(or neutron) will born. 

We may suppose only, that preferably these extra 

atoms of hydrogen or neutrons will birth near existing 

masses [3], because these masses are dislocations of the 

discrete space. Also, some of extra atoms or neutrons 

may birth in “empty” space. We saw an image of gas 

clouds by Hubble’s telescope and this may be an excel-

lent (alternative) explanation for creations new stars 

from “nothing” (really from space).  

Also, there are many reasons to suppose that extra 

matter initially born mainly as quarks, because 1012 at-

oms of neutrons or hydrogen (they appear as result of 

decay these initial neutrons) per second per ton is to lit-

tle rate. We need to suppose that extra matter appears 

as quarks near (or inside) a nuclear.  

Let us define any spontaneous increase of masses 

as mass-process or m-process. Today it is not strange 
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or something outstanding, because pentaquarks was 

registrated today!  

A new mechanism not contradict to physics, be-

cause there are known modification of isotopes by cap-

ture of neutrons (s – process and by capture of neutrons 

in bombs). Now we may suppose that heavy nuclear 

created not only in supernova blasts, but also in process 

of creation extra neutrons inside atom’s nuclei too. The 

new idea is that neutrons in nuclear may be created 

not at one moment, but step by step in some time 

from quarks!  
This hypotize about m-process solves many prob-

lems of modern cosmology. For example, it solves a 

problem of very big delay for transportation heavy at-

oms to the Earth after supernova blast. It is possible to 

approve (or deny) this hypotize by registration of iso-

topic structure changes in water of neutrino’s detectors. 

Also, it is possible to recalculate proportion between 

different kinds of isotopes etc.  

Hence, according to this prediction extra neutrons 

generated in any points of Universe (inside any stars or 

heavy nuclei too). This additional mechanism for crea-

tion of heavy element does not need high temperature 

and explains creation of heavy atoms like Au or U etc. 

not only in supernova stars blasts, but inside any masses 

(stars, planets, or asteroids) everywhere and every time. 

Otherwise we cannot explain existence of so many Au 

on the Earth, because after blasts of super nova with 

total mass 1.5–10 solar masses very small percents will 

transfer in heavy Au, U etc and negligible part arrive to 

the Earth after due to large distance from this blast to 

the Earth with billions years delay.  

Also, according to usual Big Bang theory after 10-

15 minutes temperature rapidly drops and nucleosyn-

thesis stopped. Hence, all heavy elements till iron (Fe) 

can formed in stars only. But this raises a big problem, 

because the first stars was formed after 1 billion years 

later and creation of atoms heavier that iron (gold - Au, 

uranium - U etc) are possible only when these stars will 

die and becomes supernova (after additional more than 

100 millions, 5-10 billions years).  

It is a serious problem, because with some extra 

delay (billions years) a very little portion these atoms 

will arrive at the Earth, but there is too many gold on 

the Earth and it is contradiction. This point of view con-

tradicts to the Big Bang model and that is a reason why 

similar problems about never discussed. But the prob-

lem exists! 

A direct experimental argument in favor of pro-

posed mechanism (m-process) of extra nucleosynthesis 

is an increase in weights of any 40 etalon’s copies a kil-

ogram [4] created after 1889 year by the International 

Bureau of Weights and Measures with a rate 50-60 μg 

per 100 years (see Fig. 1). Proposed above hypotize of 

extra nucleosynthesis due to m-process easy explain 

this strange experimental fact and according to (1) it 

corresponds to K=2.2 or Hubble constant ~ 2·H0.  

We’ll do not discuss in more details a nature of 

this about twice bigger rate of matter creation before 

repeating these or similar experiments with better accu-

racy, because there are possible and another explana-

tions of this experimental results. For example, it may 

be 2 different Hubble constants with and without matter 

in space etc?  

 
Fig. 1. Increase of etalon’s masses (32, 8 (41), 7, 43, K1 and 47) in time [4] 
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For the first time, idea of spontaneous generation 

of extra matter in form of hydrogen atoms was pro-

posed by Fred Hoyle (Fred Hoyle et al) in article [5]. 

The more correct my calculation [3] shows an extra 

boning of only one atom of hydrogen or neutron every 

25 years and it is enough for steady-state expansion of 

our Universe. But an extra neutron may birth inside the 

matter too. It easy explains results of [4] and it is an 

absolutely new way for “cold” nucleosynthesis (m-pro-

cess).  

Of cause, it is possible different ways for experi-

mental registration of extra hydrogen gas near masses 

and it will be a strong direct argument in favor of pro-

posed above model. It is necessary to underline, that 

with any hydrogen atom or neutron were born extra 5.5 

m3 of space every 25 years [3].  

Today modern astronomy observes the presence 

of hydrogen near many stars and galaxies, but now this 

fact we may explain in alternative way. Namely, this 

hydrogen near many stars was accumulated not by cap-

ture of interstellar hydrogen caused by star’s gravita-

tion. For example, observations of SN 2014J contra-

dicts to old, classical model, because after its explosion 

concentration of hydrogen near SN 2014J was sharply 

increased and it was observed experimentally! 

Conclusions 
Hence, we need to suppose that spontaneous gen-

eration of additional matter and additional space may 

be an attribute of our real Universe, as it was reflected 

in model of the steady-state discrete Universe [3]. But 

this property of space and matter requires experimental 

verification yet. 

For the first time, it was explained increase of eta-

lon’s 1 kG masses. It was proposed a new way of nu-

cleosynthesis for explanation this fact. It contradicts to 

usual Big Bang theory, but explains problem of heavy 

atoms creation in Universe. In any case, we need exper-

imental support of this hypotize. Let us do it!  
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Анотація 

У статті зазначається, що у сучасній політології відсутній єдиний загальноприйнятий підхід до визна-

чення популізму. Аналізуються три основні підходи до визначення популізму – стратегічний, ідеологічний 

та дискурсивний. Відзначається, що ці три підходи не є взаємовиключними та пропонується комплексне 

визначення популізму на основі їхнього поєднання. 

Abstract 

The article notes that in modern political science there is no single generally accepted approach to defining 

populism. Three main approaches to the definition of populism - strategic, ideological and discursive - are 

analyzed. It is noted that these three approaches are not mutually exclusive and a complex definition of populism 

based on their combination is proposed. 
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Питання концептуального визначення популі-

зму залишається вкрай актуальними і сьогодні. Не-

зважаючи на те, що популізм привертає увагу нау-

ковців уже тривалий час, наразі важко сказати, що 

існує єдиний загальноприйнятий підхід до розу-

міння його сутності. Тому у даній статті ми спробу-

ємо представити комплексний підхід до визначення 

популізму. Це завдання передбачає, перш за все, 

аналіз наявних основних підходів до визначення да-

ного феномену, виявлення їхньої сутності, ключо-

вих ідей, переваг та недоліків.  

Початком систематичного наукового дослі-

дження популізму ми можемо вважати кінець 60-х 

років ХХ століття, зокрема проведену у 1967 році 

конференцію у Лондонській школі економіки та 

опубліковану в 1969 році за її результатами працю 

«Популізм: зміст та національні особливості», ре-

дакторами якої були Г. Іонеску та Е. Геллнер. Клю-

човою особливістю цієї роботи був розгляд різних 

за територіальною та часовою ознаками проявів по-

пулізму. Попередні їй роботи фокусувались лише 

на характеристиках певного конкретно-історич-

ного прояву популізму та не розглядали його з ком-

паративістської точки зору. 

Автори у передмові до книги відзначили, що 

популізм був виявлений у зовсім різних державах, 

незважаючи на їхню політичну систему, плюраліс-

тичну або комуністичну, та вік нації, яка сформува-

лися до або після епохи модерну [7, c.1]. Далі у ро-

боті висвітлюються різні прояви популізму у Росії, 

Північній та Південній Америці. Як зауважує С. 

Паппас, у цій публікації відсутній характерний для 

подібних робіт розділ із висновками, що поясню-

ється тим, що автори або не змогли вирішити пи-

тання, чи є певні ключові характеристики, які 

об’єднують усі різноманітні прояви популізму, або 

тим, що цей термін об’єднує під собою непоєдну-

вані тенденції [18]. На цій же конференції І. Берлін 

влучно сформулював проблему із визначенням по-

пулізму, порівнявши його із туфелькою Попелю-

шки в тому сенсі, що «є взуття у формі популізму, 

але немає ноги, яка б ідеально їй підходила». 

Така концептуальна невизначеність стала од-

нією з головних особливостей подальшого науко-

вого дослідження популізму. Відповідно до того, 

яким чином дослідники вирішували вищезазначене 

питання щодо сутності та основних характеристик 

популізму в сучасній політології можна виокре-

мити ряд основних підходів – ідеологічний, диску-

рсивний та стратегічний, чиї назви походять від ка-

тегорії, до якої вони відносять предмет дослі-

дження. 

Першим підходом, який ми розглянемо, буде 

стратегічний, відповідно до якого популізм тракту-

ється як форма політичної стратегії. В межах да-

ного підходу особлива увага приділяється організа-

ційній структурі популістських рухів та стосункам 

між «народом» та лідером. Стратегічний підхід осо-

бливо широко поширений серед соціологів та полі-

тологів, які займаються дослідження латиноамери-

канського популізму, і передбачає три варіанти 

його визначення, зосереджених на різних аспектах 

політичної стратегії: вибір політичного курсу, полі-

тична організація і форма мобілізації. 
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Трактування популізму як певного політич-

ного курсу зосереджено переважно на його еконо-

мічних аспектах. Так, Р. Дорнбуш та С. Едвардс ви-

значають популізм як «підхід до економіки, згідно 

з яким акцентується увага на зростанні та перероз-

поділі доходів, зменшуючи увагу до ризиків, пов'я-

заних з інфляцією і дефіцитним фінансуванням, зо-

внішніми обмеженнями та реакцією економічних 

агентів на агресивну неринкову політику» [5, c. 4]. 

У спільній роботі Д. Аджемоглу, Д. Єгоров та К. 

Сонін [1] також акцентують увагу на економічному 

аспекті і визначають популізм як «здійснення полі-

тики, яка отримує підтримку значної частини насе-

лення, але в результаті завдає збитку економічним 

інтересам цієї більшості» [1, с. 2]. Таким чином, 

сутністю популізму, на думку авторів, є перерозпо-

дільчі обіцянки політиків, які використовують їх в 

якості сигналу рядовим виборцям, що вони не захи-

щають економічні інтереси великого бізнесу, а оби-

ратимуть майбутній політичний курс відповідно до 

інтересів медіанного виборця. Також Д. Аджемоглу 

та ін. підкреслюють, що популізм поширений у су-

спільствах зі слабкими інститутами демократії, в 

яких виборці не довіряють риториці політичних ак-

торів, оскільки вона може суттєво відрізнятися від 

реальної політики, яку вони збираються проводити 

[1, с. 31]. 

Трактування популізму через певний політич-

ний курс піддається критиці, оскільки в такому ви-

падку неможливо пояснити його різні історичні ва-

ріанти. Так, в межах Латинської Америки популізм 

набував не лише різних форм протекціоністської та 

редистрибутивної політики. Кінець ХХ століття та-

кож був відзначений появою протилежного за зміс-

том неоліберального популізму, прикладом якого 

були режими К. Менема в Аргентині та А. Фу-

джіморі в Перу. Тому К. Вейланд запропонував до-

сліджувати популізм з точки зору політичної орга-

нізації, визначивши його «як політичну стратегію, 

завдяки якій персоналізований лідер прагне здо-

бути владу, фундаментом якої є пряма, безпосере-

дня, неінституціоналізована підтримка великої кі-

лькості переважно неорганізованих прихильників» 

[24, c. 14]. В межах такого визначення важливим є 

не зміст політики або дискурсивний стиль, який ви-

користовується політичними акторами, а відносини 

між цими акторами та їхніми виборцями. 

Дана позиція дозволяє пояснити варіативність 

ідейного змісту популізму, але в той же час визна-

чення К. Вейланда розглядає політичну організацію 

популістських рухів та партій як незмінну. К. Ро-

бертс зазначає, що популістські партії в Латинській 

Америці також істотно відрізняються і за своєю ор-

ганізаційною складовою. На його думку, популіст-

ські політичні утворення можуть набувати різних 

форм в залежності від комбінації в конкретному су-

спільстві рівня розвитку громадянського суспільс-

тва та ступеню інституціоналізації партійних інсти-

туцій [21, c. 3]. К. Робертс визначає популізм як по-

літичну мобілізацію масового електорату 

політичними лідерами, які кидають виклик політи-

чним та економічним елітам від імені свідомо нечі-

тко визначеного «народу», оскільки використову-

ючи подібні методи мобілізації популісти прагнуть 

отримати підтримку якомога більш широких верств 

населення. 

Послідовники визначення популізму як форми 

політичної організації, зазвичай акцентують увагу 

на ідентичності політичних лідерів та їх відношенні 

до інших політичних акторів. П. Таггарт, напри-

клад, стверджує, що популістські партії характери-

зуються централізованою організаційною структу-

рою, очолюваною сильним харизматичним ліде-

ром. В таких умовах відсутність базових цінностей 

популізму компенсується особистими якостями по-

літика, що зумовлює її значну персоналізацію. [23, 

с. 101]. Схожим чином С. Паппас, порівнюючи єв-

ропейський та латиноамериканський досвід, ствер-

джує, що персона лідера-популіста є ключовою пе-

ремінною, яка визначає як зміст популізму, так і 

його ефективність. Також він стверджує, що ми мо-

жемо вести мову про популізм лише тоді, коли пе-

вний політичний актор здатний поляризувати полі-

тику таким чином, що виникає розмежування між 

народом та істеблішментом, внаслідок чого форму-

ється масовий політичний рух. [18]. 

Не дивлячись на те, що в емпіричних дослі-

дженнях популізму велика увага приділяється осо-

бистісним характеристикам політичного лідера, де-

які науковці вважають, що цей критерій не є доста-

тнім, або навіть обов’язковим для операціоналізації 

популізму. Зазвичай, необхідною якістю для лі-

дера-популіста визначаться його харизматичність, 

але Р. Барр на підставі аналізу ряду прикладів із не-

харизматичними лідерами-популістами зазначає, 

що визначальним елементом популістського лідер-

ства є образ «політичного аутсайдера». [3]. Автор 

відзначає, що важливішим є не зміст меседжу попу-

лістського лідера або його риторичні здібності, а 

саме його позиція в політичному житті суспільства 

та відсутність зв’язків із діючим політичним істеб-

лішментом. Розглядаючи популізм як одночасно 

політичний стиль та стратегію, Р. Барр визначає 

його як масовий рух, очолюваний політичним аут-

сайдером, який прагне набути або зберегти владу, 

використовуючи анти-істеблішментні заклики та 

плебісцитарні зв'язки з виборцями [3, с. 11]. 

Ключовим недоліком подібного підходу є мо-

жливість отримання хибних результатів щодо іден-

тифікації конкретного політичного актора як попу-

ліста чи не-популіста, оскільки майже усі сучасні 

електоральні кампанії на виборчі одноосібні посади 

володіють ознаками популістичних через широке 

використання у них «нових» медіа, які забезпечу-

ють безпосередній контакт між політиками та ви-

борцями. В даному випадку нам видається дореч-

ним розрізняти популістів та квазі-популістів, 

тобто акторів, які застосовуючи характерний для 

популізму інструментарій, не є популістами за 

своєю сутністю. 

Питання сутності популізму є одним з центра-

льних в межах ідеологічного підходу. Ідеологія в 

даному випадку означає взаємопов’язаний набір 

ідей. Однією з фундаментальних особливостей 
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цього підходу є акцент на «моралізації» антагоніс-

тичних стосунків між «народом» та «іншими». Од-

ним з перших дослідників, хто звернув увагу на мо-

ральний аспект у визначенні популізму був Е. 

Шилс. Він, описуючи різні питання та висловлю-

вання властиві популістам, відзначає, що спільним 

у них є проголошення моральної переваги народу 

над його правителями та міськими середніми кла-

сами, а також артикуляція народної «нетерпимості» 

щодо «бюрократичної тяганини». [22, c. 1-5]. Д. 

МакРей, розглядаючи популізм як ідеологію ствер-

джує, що популізм – «це не про економіку, полі-

тику, та навіть суспільство… він про особистість у 

моральному сенсі». [7, c. 160]. 

М. Кенован, аналізуючи різні прояви популі-

зму, робить висновок, що єдиною спільною рисою, 

яка об’єднує усі його конкретні прояви є апеляція 

до народу та недовіра до еліт. Вона стверджує, що 

«популізм в сучасних демократичних суспільствах 

краще всього розглядати як заклик до «народу», 

спрямований як проти сталої структури влади, так і 

проти домінуючих ідей і цінностей суспільства». [4, 

c. 2] Далі авторка зазначає, що популістські рухи 

передбачають певне повстання проти сталої струк-

тури влади в ім’я народу. Теза стосовно антагоні-

зму між «народом» та «елітою» як ключової харак-

теристики популізму стала загальноприйнятою в 

сучасній політології, і присутня у тому чи іншому 

вигляді у переважній більшості як теоретичних, так 

і практичних досліджень. 

Зокрема, ця ідея знайшла свій розвиток у ви-

значенні популізму авторства К. Мюдде, яке наразі 

є одним з найбільш поширених у сучасній політо-

логії. Він визначає популізм як «тонко-центровану 

ідеологію, згідно з якою суспільство поділене на дві 

гомогенні та антагоністичні групи – «доброчесний 

народ» та «корумповану еліту», а політика має бути 

вираженням загальної волі народу» [16, c. 23]. К. 

Мюдде, враховуючи усю різноманітність проявів 

популізму, при формулюванні власного визначення 

використовує концепцію «мінімального визна-

чення», яка була запропонована Дж. Сарторі. Згідно 

із цією концепцією головним завданням є пошук 

найменшого спільного знаменника в усіх проявах 

досліджуваного явища [16, c. 15-20]. Тому в кон-

тексті дослідження популізму для К. Мюдде пер-

шочерговим став не опис усіх характерних рис пев-

ного конкретного прояву популізму, а тієї характе-

ристики, що об’єднує усі його форми незалежно від 

історичного та географічного контексту. Таким чи-

ном, визначення К. Мюдде сприяло відходу у дос-

лідженні популізму від аналізу конкретних кейсів 

та став запорукою значного збільшення кількості 

порівняльних та міжрегіональних досліджень. 

Оскільки популізм визначається К. Мюдде як то-

нко-центрована ідеологія, він зазвичай поєднується 

з різними «повноцінними» ідеологіями, як з пра-

вими, так і з лівими. Тому конкретний ідейний зміст 

популізму залежатиме як від особливостей «повно-

цінної» ідеології, так і від соціально-політичного 

контексту, в рамках якого популістські актори на-

магаються мобілізувати виборців [17, с. 6]. 

Варто відзначити, що для прибічників ідеоло-

гічного підходу популізм є принципово антиплюра-

лістичною формою політики. К. Мюдде і К. Ровіра-

Кальтвассер протилежностями популізму визнача-

ють саме плюралізм та елітизм. Плюралізм вважа-

ється протилежністю популізму, оскільки замість 

сприйняття суспільства як однорідного народ, він 

визнає меншини, окремих осіб та фрагментовані 

групи та вважає за неможливе досягнення єдиної 

«загальної волі». У цьому сенсі популісти обов'яз-

ково конструюють народ, який не лише є морально 

вищим за еліту, але і, по суті, є однорідним, діючи 

та мислячи в унісон. Елітизм також протиставля-

ється популізму, оскільки він розділяє суспільство 

на людей і еліти, але замість того, щоб підтриму-

вати народ, він встає на сторону еліт, вважаючи на-

род неосвіченим, непередбачуваним та таким, що 

легко піддається маніпуляціям та обману. [15, c. 34-

35]. 

Ще одним важливим аспектом популізму, ві-

дображеним у підході К. Мюдде є розвиток вищео-

писаної ідеї Е. Шилса щодо того, що антагонізм 

«народу» та «еліти» у суспільстві має моральний 

аспект. Для К. Мюдде моралізм є «суттю популіст-

ського розмежування» [15, с. 29].У тому випадку, 

якщо моральний вимір протистояння не є істотним, 

то партія або рух, чия стратегія ґрунтується навколо 

закликів до «народу» проти «еліти», наприклад, на 

основі конкуруючих інтересів, вважається просто 

анти-істеблішментними, або, можливо, соціалісти-

чними. 

Л. Марч, операціоналізовуючи визначення К. 

Мюдде для дослідження партійних маніфестів 

наступним чином формулює три основні елементи 

популізму: народоцентризм, антиелітизм та народ-

ний суверенітет. Народоцентризм полягає у позити-

вних згадуваннях гомогенного народу та таких по-

нять як «ми», «наш», «усі», «батьківщина», «наша 

країна», «кожна родина» і т.д. Антиелітизм полягає 

у негативних згадування гомогенної еліти, при 

чому частіше вона згадується у таких загальних те-

рмінах як «еліта» або «істеблішмент», без конкрет-

ного згадування певних політичних сил або персо-

налій. Народний суверенітет полягає у закликах 

«надати владу народу», які часто супроводжуються 

згадуваннями таких понять як «народний конт-

роль» або «референдум». Л. Марч зазначає, що різ-

ницею між народоцентризмом та народним сувере-

нітетом в даному випадку є те, що останні заклики 

є спрямованими на певну дію або мають норматив-

ний акцент [12, c. 11]. Також важливим доповнен-

ням Л. Марча є зауваження, що не будь-яке позити-

вне згадування народу можна охарактеризувати як 

популізм. Позитивне згадування народу та демонс-

трацію політичним актором своєї близькості до 

нього без жодної спроби артикулювати його конф-

лікт з елітою автор вважає доречним визначити як 

«демотицизм», наполягаючи, що таке визначення є 

доречнішим, аніж використовування термінів на 

кшталт «м’який популізм», оскільки це розмиває 

зміст самого родового терміну [12, c. 13-14]. 

Незважаючи на вищезазначені переваги вико-

ристання визначення К. Мюдде, його підхід зустрів 
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чимало наукової критики. Перш за все, із визначен-

ням популізму як «тонко-центрованої ідеології» не 

погодився автор цього наукового концепту М. Фрі-

ден, який цим терміном позначає ідеології, чиї 

«концептуальні патерни та настанови були недос-

татніми для того, щоб містити комплексні рішення 

для повного спектру суспільно-політичних про-

блем, які зазвичай прагнули забезпечити великі іде-

ологічні сім'ї». [6] Такі ідеології за М. Фріденом або 

ставали політичним дискурсом навколо однієї, ма-

ксимум двох проблем, або доєднувалися до інших 

ідеологій. Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. такими ідео-

логіями дослідник визначав націоналізм, фемінізм 

та «зелену» політику, яка впродовж наступних два-

дцяти років змогла стати реальною альтернативою 

іншим ідеологіям. Щодо популізму, то він вважає 

не доречним використовувати цей концепт для його 

визначення, оскільки як ідеологія він занадто «тон-

кий», і може бути визначений максимум як фанто-

мна ідеологія. 

Схожу концептуальну проблему у визначенні 

К. Мюдде відзначив П. Асланідіс [2, с. 91]. Згідно з 

його дослідженням, ця проблема найбільш чітко 

помітна при спробах К. Мюдде визначити протиле-

жності популізму. Як ми вже згадували, він називає 

протилежностями популізму плюралізм та елітизм. 

П. Асланідіс відзначає, що науковий підхід вимагає 

визначення як протилежностей понять одного по-

рядку, що в свою чергу вимагає визначення плюра-

лізму та елітизму як «тонко-центрованих ідеоло-

гій», що, звісно, не відповідає дійсності, а також су-

перечить самій вищеописаній концепції М. 

Фрідена. 

Також об’єктом критики цього підходу є його 

ексклюзивний фокус на партійній ідеології, що зна-

чно звужує рамки дослідження. Подібна аргумент 

властивий для прихильників дискурсивного під-

ходу, який ми розглянемо трохи нижче. Вони стве-

рджують, що популізм є дискурсивною формою, 

доступною для усіх політичних акторів, а не тільки 

для тих, хто класифікується як популіст (хоча деякі 

актори можуть використовувати популістський 

дискурс частіше, ніж інші). З цієї точки зору, термін 

«популіст» не є еквівалентним таким термінам як 

«консерватор», «ліберал» або «соціаліст». Цей тер-

мін здатний продемонструвати як будь-який полі-

тичний актор використовує популізм в якості гнуч-

кого способу переконання, щоб переосмислити 

народ та його супротивників. 

В межах дискурсивного підходу, популізм ро-

зуміється як дискурсивний або риторичний стиль, 

тобто замість набору певних ідей він визначається 

як атрибут мовленнєвої діяльності політичних ак-

торів. Дискурсивний підхід до популізму був запо-

чаткований аргентинським теоретиком політики Е. 

Лаклау. В останній главі своєї книги «Політика та 

ідеологія в марксистській теорії» він виступив із 

критикою домінуючих на той час соціологічних те-

орій модернізації. Згідно із цими теоріями популізм 

інтерпретувався як результат транзиту латиноаме-

риканських суспільств від традиційної моделі до ін-

дустріальної. На противагу такому розумінню, Е. 

Лаклау вважав популізм дискурсивним політичним 

феноменом, не пов'язаним з конкретною соціологі-

чною структурою, конкретними соціальними кла-

сами, конкретною ідеологією або конкретним про-

грамним порядком денним. Е. Лаклау підкреслив, 

що популізм – це специфічна логіка політики, один 

зі способів її здійснювати наряду з іншими можли-

востями. Він погоджується із твердженням, що за-

клик до «народу» посідає центральне місце в попу-

лізмі, і що подібний заклик ґрунтується на антаго-

ністичному погляді на суспільство [11, c. 165]. 

Також в рамках цієї роботи Е. Лаклау стверджує, 

що популізм виникає тоді, коли демократичні ви-

моги народу вступають у антагоністичні відносини 

із ідеологією домінуючого історичного блоку [11, c. 

173]. Фактично, у баченні Е. Лаклау популізм ви-

ступає в якості контргегемонії, тобто дискурсом, 

який спрямований проти сталої гегемонії еліти. 

Е. Лаклау, пишучи цю роботу, ще перебував 

під значним впливом марксизму, що можна помі-

тити, перш за все, через використання відповідної 

термінології, а також через наявність суперечливих 

припущень, такими як твердження, що «вищі фо-

рми популізму можуть бути тільки соціалістич-

ними» [11, c. 196-197]. Завершеного вигляду диску-

рсивна, або формально-структурна концепція попу-

лізму Е. Лаклау отримала у його роботі «Про 

популістський розум», написаній у 2005 році. В ній 

він стверджує, що певний рух є популістським не 

через те, що його актуальний ідейний зміст може 

бути визначеним як популістський, але через те, що 

він демонструє особливу логіку артикуляції цього 

змісту, яким би він не був. [10, c. 33]. У загальних 

рисах цю логіку можна описати наступним чином: 

1) формування внутрішньої антагоністичної межі, 

яка відокремлює «народ» від влади; 2) створення 

ланцюга еквівалентності між вимогами народу, які 

діюча влада, тобто «еліта» або «істеблішмент», не 

може задовольнити; 3) конструювання популістсь-

кого «народу» як відчужених та знедолених пле-

беїв, які вимагають визнання себе як народного 

співтовариства та демократичного суверена. [10, c. 

81-98]. 

При цьому, як визнає і сам Е. Лаклау, його тра-

ктування «популізму» є занадто широким і абстра-

ктним. Дискурс, який за своєю природою є консти-

тутивним та перформативним, не здатний продемо-

нструвати стабільну природу політичного актора. 

Е. Лаклау відзначає, що питання чи є суб’єкт попу-

лістом не має сенсу, а єдине правильне питання зву-

чить наступним чином – «наскільки популістським 

є рух або актор». [10, c. 50]. К. Ровіра-Кальтвассер 

та К. Мюдде, в роботі яких використовується ідео-

логічний підхід, критикують дискурсивну теорію 

популізму Е. Лаклау, стверджуючи, що вона прирі-

внює популізм до усіх форм дуалістичної риторики, 

тим самим розширюючи термін за його теоретичні 

межі і роблячи його занадто абстрактним для того, 

щоб бути об'єктом строгого емпіричного аналізу 

[15, c. 7]. 

Спробу вирішити проблему із абстрактністю 

та складністю теорії Е. Лаклау намагаються його 

послідовники з проекту «POPULISMUS». На їхню 

думку, популізм як дискурс має два «мінімальні 
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критерії»: народоцентризм та антиелітизм. Народо-

центризм означає надання пріоритету «народу», 

який конструюється шляхом поєднання низки різ-

них суб'єктів, груп та вимог («ланцюги еквівалент-

ності» мовою Е. Лаклау). Означальник «народ» 

найчастіше використовується як опорна точка по-

пулістського дискурсу. Але народне почуття єдно-

сті і колективізму також може бути розвинене за ра-

хунок використання еквівалентних означальників, 

таких як «99 відсотків», «багато хто» і так далі. У 

цьому сенсі народоцентризм припускає привілею-

вання та висунення на передній план колективного 

суб'єкта, який вважається демократичним сувере-

ном. Антиелітизм передбачає побудову фундамен-

тального розмежування в суспільстві між «нами» та 

«ними», що створює умови для антагоністичної іде-

нтифікації «народу» через їхнє протистояння назва-

ним опонентам. Ці опоненти визначаються як 

«еліта», «істеблішмент» або «олігархія», які діють 

усупереч інтересам та благополуччю народу. [20]. 

Одна з переваг дискурсивного підходу популі-

зму полягає в тому, що він допомагає нам уникнути 

передчасних припущень щодо конкретного змісту 

та ідеологічних або програмних особливостей по-

пулістських акторів. Те, яким чином інтерпрету-

ється популістський «народ», а також зміст, закла-

дений в антагоністичне розмежування між народом 

і елітою, є центральними питаннями, які визнача-

ють сутність конкретного прикладу популізму. На-

приклад, якщо «народ» представлений як ексклю-

зивний колективний суб'єкт, об'єднаний посилан-

нями на загальне етнічне походження, мову, 

спадщину та релігію, і він виступає не лише проти 

«істеблішменту», але і проти чужорідних «інших» 

(таких як іммігранти, етнічні або релігійні мен-

шини), то ми маємо справу з ексклюзивним, правим 

популізмом. Навпаки, якщо «народ» буде предста-

влений в якості відкритого, інклюзивного та плю-

ралістичного суб'єкта, чий антагонізм спрямований 

проти байдужої репресивної еліті, то ми, ймовірно, 

маємо справу з інклюзивним, або лівим популіз-

мом. 

Важливим елементом дискурсивного підходу є 

його значна увага до соціально-політичних переду-

мови успішних популістських проектів, який визна-

чається як момент «кризи» або, використовуючи те-

рмінологію Е.Лаклау, «дислокації», які сприяють 

формуванню горизонтальних зв'язків між різними 

групами і індивідами [20]. Поява популізму, як за-

значає Е. Лаклау, «історично пов'язана з кризою до-

мінуючого ідеологічного дискурсу, який, у свою 

чергу, є частиною загальнішої соціальної кризи» 

[11, c. 175]. П. Таггарт зазначає, що популізм є реа-

кцією на відчуття крайньої кризи, яка зумовлює те-

рміновість та важливість меседжу популістів. [23, c. 

275]. При цьому, варто відзначити, що поняття 

кризи має два різні виміри: об'єктивне, яке відно-

ситься до зовнішнього «шоку» або певного систем-

ного збою, що дестабілізує цю систему; і суб'єкти-

вне, яке зводить такі збої в «кризу» за допомогою 

дискурсивних практик конкретних політичних ак-

торів [20]. Як стверджує Б. Моффітт, криза є невід'-

ємним елементом популізму. Популістські актори 

створюють свої власні інтерпретації кризи, які ма-

ють обґрунтувати необхідність мобілізації та не-

гайні дій задля «порятунку народу», а також які по-

яснюють провину їхніх опонентів [13, c. 118-137]. 

Інтерпретація кризи – це те, що також допомагає 

нам відокремити правий популізм від лівого, або 

ексклюзивний від інклюзивного. Для правого попу-

лізму характерна інтерпретація кризових явищ як 

міграційної кризи або безпекової, в якій культурна 

самобутність та безпека тубільців знаходиться під 

загрозою в результаті вторгнення «інших» (напри-

клад ісламу, біженців і так далі). Ліві популісти 

найчастіше формулюють кризу в соціально-еконо-

мічному вимірі (наприклад, неолібералізм, глобалі-

зований капіталізм) і приписують його надмірній 

владі переплетених груп політичної та економічної 

еліти, чиї надстатки утворюються за рахунок біль-

шості суспільства. 

Одним з аргументів проти наявності вищеопи-

саного зв’язку є складності пов’язані із визначен-

ням кризи. А. Найт зазначає, що поняття «криза» є 

ще більш розпливчатою концепцією ніж «попу-

лізм», і тому пояснення останнього через «кризу» 

не є аналітично доцільним. Також він відзначає, що 

криза не є визначальним чинником для популізму, 

оскільки він може існувати і в «нормальні, некри-

зові періоди». [9, c. 227-228]. Інший загальний 

контраргумент полягає в тому, що в сучасну епоху 

завжди має місце політична криза: кінець ідеологі-

чної кризи 1950-х і 1960-х років, криза участі 1970-

х років, партійна криза 1980-хі 1990-х років, криза 

глобалізації в другому тисячолітті, а також тривала 

економічна криза [16, c. 207]. Незважаючи на доре-

чність такої критики, на нашу думку, поняття 

«кризи» є одним з визначальних для популізму. У 

нашому випадку важливим є не те, чи дійсно опи-

сувані популістами процеси є кризовими, але те, як 

вони аргументують власне бачення кризи, і наскі-

льки воно резонує зі сприйняттям їхнього електо-

рату. 

Порівнюючи ці три підходи, в першу чергу ми 

маємо зазначити, що ідеологічний та дискурсивний 

підходи є більш схожими між собою, ніж стратегі-

чний. Якщо ідеологічний та дискурсивний підходи 

є більш «теоретичними», то стратегічний підхід має 

набагато сильнішу тенденцію бути «операційним» 

визначенням. Схожість між ідеологічним і дискур-

сивним підходами особливо очевидна, враховуючи, 

що обидва підкреслюють моральні рамки політики 

та відмінність між «нами» й «ними» як фундамен-

тальний компонент популістської риторики. Деякі 

учені, такі як вже згадуваний С. Паппас навіть тра-

ктують ці підходи як такі, що належать до одного 

способу пояснення, але віддають перевагу різним 

аналітичним стратегіям для операціоналізації та ви-

міру явища. 

При цьому, ці три підходи мають не лише свої 

відмінності, але і точки зіткнення та перетину. Де-

які науковці обґрунтовують доречність поєднання 

цих підходів у дослідженні популізму. Так, А. За-

слоу розглядає популізм як поєднання двох складо-

вих – дискурсу та специфічного типу організації. 
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Популістський дискурс спрямований, на його ду-

мку, на об’єднання доброчесних та однорідних лю-

дей як проти еліт (політики, інтелектуали та засоби 

масової інформації), так і проти загроз, які сприй-

маються як зовнішні (іммігранти, феміністки, еко-

логи та інші групи з особливими інтересами). По-

пулістська організація, відповідно, характеризу-

ється наявністю харизматичного лідера, який 

стверджує про наявність прямих та неопосередко-

ваних зв’язків із народом, що зумовлює централіза-

цію керівництва партії та низький рівень її інститу-

ціоналізації. Також А. Заслоу визнає, що далеко не 

усі популістські партії відповідають усім описаним 

ним характеристиками, але він стверджує, що для 

того аби партія розглядалася як популістська вона 

має як можна тісніше дотримуватися описаного 

ним ідеального типу. [25, с. 323-324]. 

Р. Янсен пропонує перенести акцент з партій 

на більш загальні моделі політичної мобілізації, зо-

крема громадські рухи. Він стверджує, що замість 

того, щоб розглядати популізм як стабільну ідеоло-

гію, ми повинні розглядати його як політичний про-

ект, метою якого є досягнення широкого спектру 

соціальних, політичних і економічних цілей. Такий 

проект може бути реалізований носіями різних по-

літичних поглядів і особами, що обіймають різні 

посади [8, с. 3]. Його визначення складається з двох 

аспектів: мобілізації та риторики. Р. Янсен визначає 

популістську мобілізацію як будь-який стійкий ве-

ликомасштабний політичний проект, який мобілі-

зує зазвичай маргіналізовані соціальні сектори на 

суспільно важливі та суперечливі політичні дії, од-

ночасно артикулюючи антиелітну, націоналістичну 

риторику, в якій найвищою цінністю є звичайні 

люди [8, с. 7]. Популістська риторика, таким чином, 

спрямована на демонстрацію природньої соціаль-

ної єдності «народу» та вихваляє його чесноти, в 

той же час акцентуючи увагу на антагоністичних 

стосунках з антинародною «елітою». Як ми можемо 

побачити з аналізу Р. Янсена, три підходи – попу-

лізм як ідеологія, дискурсивний стиль і політична 

стратегія – не є взаємовиключними. 

Т. Пауельс стверджує, що розгляд популізму 

як тонко-центрованої ідеології не виключає можли-

вості того, що їй також властивий специфічний дис-

курсивний стиль: якщо метою популістських ліде-

рів є повернення влади простим людям, то недивно, 

що вони використовують мову народу. Також він 

вважає логічним, що ідеологія політичної партії за 

певних обставин вплине на її організаційні засади 

[19]. 

Враховуючи вищенаведене, доречним є синтез 

вищеописаних підходів для формулювання компле-

ксного визначення популізму як бачення політики 

в межах якого політичні актори претендують на 

роль представника «народу» у конфлікті з «елітою» 

та її гегемонією, на яку покладається провина за 

кризове становище суспільства. Визначаючи попу-

лізм, як бачення політики, ми намагаємося уник-

нути звуження його розуміння, яке різною мірою 

властиве кожному з основних підходів до його ви-

значення, описаним вище. При цьому, ці підходи не 

є хибними, а лише представляють собою різні рівні 

аналізу популізму. Ідеологічний підхід передбачає 

аналіз програмних текстів популістських акторів на 

предмет наявності характерних ідей, чиє поєднання 

властиве лише популістським силам. Дискурсив-

ний підхід, таким чином, передбачає аналіз промов 

популістів, в яких ці ідеї отримують розвиток та 

продовження. Стратегічний підхід, в свою чергу, 

передбачає аналіз діяльності популістських акто-

рів, які через певні нетипові або новаторські полі-

тичні практики демонструють виборцям, що вони 

не є частиною істеблішменту. 

Також погоджуючись із тим, що протилежнос-

тями популізму є плюралізм та елітизм, визнача-

ючи його як бачення політики ми уникаємо конце-

птуальної проблеми, властивої визначенню К. Мю-

дде. Відповідно до нашого визначення 

популізму, ми можемо виокремити такі його харак-

терні риси: 1) наявність антагонізму між «народом» 

та «елітою»; 2) твердження про гегемонічне поло-

ження «еліти», внаслідок чого «народ» не може 

вплинути на неї; 3) власна інтерпретація «кризо-

вого стану суспільства», який є наслідком гегемонії 

еліти та підставою для негайної мобілізації на боро-

тьбу з нею. 
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Abstract 

A company’s competitive advantage is not just about identifying key activities of its talent management sys-

tem, also, it is about defining what talent management is and implementing key principles of talent management 

that could foster its advance on the market. This is an explorative article and it is focused on analyzing such terms 

as “talent” and “talent management”. Moreover, a description of important principles of talent management is 

presented in the article with the aim to understand the underlying fundamental tenets of this topic. 

Keywords: talent, talent management, war of talents, principles of talent management. 

 

Introduction 

The range of talent management issues facing 

companies today is very wide. Organizations must hire 

and select talented people, develop them, manage their 

productivity, pay and reward their work, and strive to 

retain the most effective of them. 

The theme of talent management has gained a 

wide recognition in the community of practice as a key 

management activity in recent years. This topic gained 

a momentum due to the study by a group of McKinsey 

consultants in the late 1990s who introduced the phrase 

"talent warfare" to pinpoint the central importance of 

workers i.e. talents to the success of best performing 

companies [1]. 

Companies around the world are facing a 

challenge of creating and maintaining a strong tal-

ent pool. One of the biggest challenges is that not 

only businesses have to adapt to changing de-

mographics and employee preferences, but they 

also they have to create new opportunities and re-

vitalize their companies. Moreover, this has to be 

done in parallel with investing in new technolo-

gies, globalizing their operations and fighting new 

competitors. 

The scope of talent management issues faced 

by multinational companies nowadays is excep-

tionally wide. Organizations must hire and select 

talented people, invest in their development, man-

age their performance, organize compensation and 

benefits systems and put all efforts to retain the 

strongest performers. In this sense, applying "best 

practices" and identifying key activities could be a 

basis for a competitive advantage for the talent 

management system of any company.  

Main part 

The analysis of the academic literature shows that 

talent management itself is a phenomenon shaped by a 

context. In this regard, the application of a contextual 

approach to the study of the talent management system 

in an organization requires attention to the details of the 

environment, as well as taking into account the interac-

tion of people within the organization under certain 

conditions at a given time interval. 

Also, the analysis reveals that there are different 

perspectives on key terms used in talent management, 

in particular talent understanding. The scientific field 

of talent management is based on business talent, which 

is mainly aimed at attracting, selecting, developing, 

placing and retaining those people who are considered 

as talents. Therefore, prior to analyzing key principles 

of talent management, it is crucial to determine the 

terms “talent” and “talent management” that are dis-

cussed in the works of various researchers. 

This way, the definition of the term "talent" states 

that it is "...the code for the most effective executives 

and managers at all levels who do everything for a com-

pany to fulfill its aspirations and increase its productiv-

ity. Managerial talent is a certain combination of an 

acute strategic mind, communication skills, emotional 

maturity, leadership ability and the ability to attract and 

inspire other highly skilled people with entrepreneurial 

minds who can produce results" [2]. 

The research conducted by McKinsey concluded 

that in the resource structure of the future corporate 

world, technically superior, knowledgeable and opera-

tional specialists would be considered as the most im-

portant resources of companies. McKinsey defined tal-

ent as the sum of a person's abilities... his or her inner 

gifts, skills, experience, knowledge, judgment, drive 

and ability to learn" [3]. 

From the above mentioned definitions of talents it 

can be concluded that the notion of talent implies the 

best people for the job in an organization who can con-

tribute to most so that companies achieve their strategic 

goals. 

As for the definitions of talent management, 

Tarique and Schuler (2012) have prepared a summary 

of these definitions which are mostly found across the 

full spectrum of the talent management literature, and 

the highlights of these definitions include the follow-

ing, see table 1. 
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Table 1 

Talent management definitions 

Talent management is - 

simply an extension of Human Resources Management and the term is used in practice to mean HRM. 

more strategic in nature and is focused on the future needs of employees to meet future business needs. 

selective and stresses on key positions that management perceives as vital to the development of long-term com-

petitive advantage for any business. 

based on a capacity building approach and strategic HRM [4]. 

 

Stephenson and Pandith (2008) state that it is fun-

damental for talent management to make sure that there 

are right number of people in the right place at the right 

time with the right skill sets and levels of motivation 

[5]. 

CIPD defined talent management as the process of 

organized attraction, deployment, development and re-

tention of employees with high potential who are re-

garded as a value for the company [6]. 

Hughes & Rog (2008) said that talent management 

considered all the elements of human resource manage-

ment [7]. Some others describe talent management as a 

promise made and enshrined in legislation to take a ho-

listic, technological and strategic approach to human 

resources management. 

The main reason for the importance of talent man-

agement is that successful talent management systems 

can make sure that organization attracts and retains key 

talents. The next reason is the notion that companies do 

everything to engage all employees into a meaningful 

work. Thus, the combination of these major reasons has 

become a major success factor and a vital challenge for 

organizations. 

In the aftermath of the global financial crisis of 

2008, organizations came to decisions to reduce their 

costs and focus on competencies to become more 

economical. Many organizations began investing in 

long-term recruitment strategies as well as developing 

management skills in addition to implementing 

comprehensive talent management development 

strategies. Consequently, a well-planned strategy ena-

bles organizations overcome difficulties and increase 

business success [8]. 

Beyond no doubts, there are principles that can 

help organizations build talent management systems 

[9]. Furthermore, one of the most important assets that 

is an intangible source of a competitive advantage is 

knowledge and the stress must be put in there as well 

[10]. 

Most of the competitive advantages are implicit in 

nature [11], they are hidden in the actions and practices 

of people, they are not easy to repeat and distribute 

among organizations. Therefore, it is time for those re-

sponsible for talent management to hire people with 

knowledge and experience, keep them in an organiza-

tion, or invest heavily in their training and develop-

ment. 

This way, the knowledge, skills and abilities of 

employees must be expanded and recognized as vital 

sources of competitive advantage [12]. While there are 

many references based on a lack of talent management 

skills, organizations are putting more emphasis on tal-

ent management for the purpose of creating, sharing 

and preserving knowledge. Hence, they will have a bet-

ter understanding of the interactions between talent 

management and knowledge management, leading 

them to effective talent management. According to 

Williamson [13], these dual initiatives are the most im-

portant issues that can predetermine the success or fail-

ure of a company. 

Finally, when it comes to successful companies 

who have introduced talent management systems, it 

should be noted that they rely on six basic principles 

in managing their talents: (1) strategic alignment, 

(2) consistency with all internal processes, (3) 

well-developed corporate culture (4) management 

involvement (5) balancing global and local needs 

and (6) worker branding through differentiation. 

Let us describe each of this principle. 

Principle 1: Strategic alignment 

When it comes to talent management, a 

corporate strategy appears as a starting point for 

the companies to begin with. It is important for 

companies to be strategically flexible and 

organizations must be able to adapt to changing 

business conditions and renew their talents as 

needed. 

Principle 2: Consistency with all internal process  

Implementing disparate methods may not 

work and may even be counterproductive. The 

principle of internal consistency allows a company 

to understand how compatible the various man-

agement methods adopted in the company are. 

Consistency is critical. For example, if an or-

ganization makes significant investments in the 

development and training of high-potential em-

ployees, it should also pay attention to employee 

retention, competitive compensation package, and 

career management. It is also important to give 

employees the opportunity to contribute to the 

overall work and encourage their initiative. This 

combination of methods gives more than the sum 

of the terms. 

Principle 3. Well-developed corporate culture.  

Modern companies regard corporate culture as a 

powerful strategic tool that guides the entire staff of an 

organization towards common goals, ensuring produc-

tive interaction and showing initiative in the process. 

The practice of many western companies shows that an 

organization succeeds if it is based on a close-knit team, 

where each employee is interested in the success and 

prosperity of a company's activities, since the effective-

ness of the company's activities as a whole and its ma-

teriality depend on this. It can be concluded that the 

fastest growing and prosperous organization is the one 

based on a well-developed corporate culture. 

Principle 4: Management involvement 
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Successful companies know that a wide range 

of executives must be involved in the talent manage-

ment process - managers at all levels, including the 

CEO. Senior management should be actively in-

volved in the talent management process, prioritiz-

ing areas such as recruiting, succession planning, 

leadership development, and key employee reten-

tion must take place. 

One of the most powerful tools companies can 

use to develop leaders is line manager engagement. 

This means they need to take responsibility for hir-

ing talented employees and developing the skills 

and knowledge of their employees.  

Principle 5: Balancing global and local needs 

For organizations operating in many countries, 

cultures and social environments, talent management is 

particularly challenging. Companies need to under-

stand how to respond to local needs while adhering to 

a unified HR strategy and management method. 

A company's decision about how much local free-

dom to give its divisions depends in part on the indus-

try. For example, consumer goods industry needs to be 

more tailored to the local market than drugs sphere 

(pharmaceutical area) etc. 

Local onboarding provides an opportunity to cre-

ate heterogeneous talent pools, but at the same time 

limits the company because it does not allow realizing 

the benefits of global knowledge sharing about hiring, 

evaluating, developing and retaining the best talent. 

This requires tighter integration between departments. 

Companies that balance global standardiza-

tion and integration on the one hand, and local im-

plementation on the other, benefit from both ap-

proaches. They can tailor talent management prac-

tices to meet both local and global needs, resulting 

in a large and diverse pool of talent. 

Principle 6: Worker branding through differentia-

tion 

Attracting talents means promoting people 

who meet the corporate talent requirements. To at-

tract employees with the right skills, companies 

need to differentiate themselves from the compe-

tition. 

One of the ways companies try to outperform 

competitors in the race for talent is by emphasiz-

ing their corporate responsibility practices. A 

great example is the method used by the pharma-

ceutical giant GlaxoSmithKline (GSK). The com-

pany takes advantage of its employer brand and 

reputation by consistently generating news cover-

age and hosting events at key hiring locations. 

While some of the top companies see corpo-

rate social responsibility as an integral part of their 

branding and talent management activities, others 

see brand appeal as a desirable result of their phil-

anthropic endeavors. 

The above principles are "best" only when ap-

plied in a given context: what works for one com-

pany may not work for another. Indeed, the need 

for alignment - both internally and with strategy, 

culture and the external environment - has pro-

found implications for the talent management pro-

cess. Even in the context of global convergence, in 

terms of practices used, companies cannot simply 

imitate the best players. They need to adapt talent 

management practices to their own strategy and 

circumstances and align them closely with their 

leadership philosophy and value system, while 

finding ways to differentiate themselves from their 

competitors. Multinational corporations that have 

succeeded in talent management are likely to 

maintain a competitive advantage [14]. 

Conclusion 

With the development of globalization, the di-

versity of human resources in a company has be-

come one of the most important factors of devel-

opment, which also required careful attention to 

the talent management system. Talented employ-

ees can play a key role in maintaining the quality 

and integrity of the human potential of each com-

pany. Thus, it is important to develop long-term 

talent development programs, as it is very im-

portant for the company to constantly improve the 

skills and competencies of employees (talents). 

Prior to that, any company should learn and iden-

tify the content, essence and structure of talent 

management. 

This article aims to describe the essence and 

principles of talent management. Initially, some 

definitions of such terms as “talent” and “talent 

management” have been provided in order to un-

derstand the topic. Different researchers define the 

terms differently, however, it is obvious that de-

ploying best practices and key principles of talent 

management increases a company’s success on the 

market. 
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Abstract 

The paper studies military events as they have been depicted in the recent issues of comic journalistic publi-

cations. We research the history of the phenomenon of comic journalism and its representation in modern Ukrain-

ian media landscape. Thus, we investigate the type of comic journalism in the Ukrainian information space, and 

at the same time we consider the war as one of the leading topics and the main cause of its appearance as a reflection 

on the tragic events in the Eastern Ukraine. 

Keywords: mass communication, comics, comic journalism, military journalism, graphic reporting. 

 

Introduction 

2014 – 2019s are a critical period in the history of 

Ukraine. The Revolution of Dignity, an annexation of 

Crimea, a war in Donbas have not only influenced the 

current state of affairs, but still make the top news 

agenda, which does not lose its relevance. Media re-

ports about the war, the events in Crimea and the Euro-

maidan in 2013-2014, using all sorts of genres and 

forms: notes, correspondence, interviews, reports, 

photo-reports, television programs.  

Meanwhile, the more time since the events goes, 

the wider becomes its representation in media and cul-

ture: there are photo exhibitions and memoirs, docu-

mentaries, performances, plays and comics. Such com-

ics, based on real events in Ukraine in 2013 – 2016, are 

the object of our scientific interest. Comics "The Cy-

borgs", "The Hole" and "The Crossroads: nine stories 

about the war and violence" are in our focus. We study, 

which communicative codes are used in the documen-

tary comic book about the war, and especially the im-

plementation of their information functions. 

First of all, it is worth noting that the graphic im-

age of war is not an innovation that came to us with the 

advent of the genre of comics. Being one of the most 

important social and political events, war has been cap-

tured by artists for centuries. But already in the 17th 

century, we can observe examples of creating works 

that combined images with the author's comments, 

which close them to the format of comics.  

For example, in 1633 the artist Jacques Callot cre-

ated a series of engravings "Big scourge of war", in-

spired by the Thirty years' war. The images were ac-

companied by verses inscribed below and reflecting, in 

particular, the attitude of the author, who was a contem-

porary and witness of the events to what was happening 

on the engravings. In 1810 – 1820s, the artist Francisco 

Goya has created a series of "disasters of war", which 

consisted of 83 prints with captions, devoted to the 

Spanish War of Independence. Goya, just like Callot, 

was a witness to many events that formed the basis of 

engravings. He is also one of the first to refuse the he-

roic halo around the depicted war, by showing the cat-

astrophic effect of war on the individual. 

This tradition evolved with the development of 

printing. In the 1840s’ periodicals, Europe and the 

United States originated the role of the artist-reporter. 

It was popular during the Crimean war (1853 – 1856). 

This is despite the fact that the military picture, such as 

Roger Fenton’s, also developed at this time [5]. 

During the First World War, we find mentions of 

the existence of a publication that told about the events 

at the front in the format of not only eyewitness stories, 

but also the illustrations. So, the artist Thomas Rolein 

published in 1914 and 1915 weekly newspaper maga-

zine "Volunteer: war in the illustrations and stories of 

the participants." As the aim of the publication Rolein 

called the desire "to give the readers, in a word or a pic-

ture, a true, based on real facts reflection of the great 

military epic .... in the stories of the participants of mil-

itary events..." [13]. In the journal were submitted let-

ters, stories, pictures and graphics, created by the artist 

based on real events [13]. 

https://orcid.org/0000-0002-4603-499X
https://orcid.org/0000-0001-8827-5153
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And during the Second World War, the depiction 

of reality through the figure — almost the only method 

that was available to the prisoners of the camps or those 

who were forced to remain in occupation.  

Peter Baley, who fought in the ranks of the OUN 

during the Second World War, was imprisoned in 

Auschwitz. These memories he has described in his 

book cartoon-tragic pictures "An Album of a Political 

Prisoner" under the pseudonym Palladium Osynka 

(Munich, 1946) [7]. 

Аnd a well-known children's book illustrator 

George Malakov, who was a teenager during the World 

War II, has portrayed the life of Kyiv under the Nazi 

occupation in an illustrated diary [8]. 

Mine Okubo, who from 1942 to 1944, together 

with his brother, had being held in the internment camp 

for the Japanese Americans "Topaz", created more than 

2,000 drawings and sketches of an everyday camp life. 

A significant portion of them along with 189 texts, ac-

companying the drawings, included in the book "Citi-

zen 13660". A reader watches a kind of a chronicle of 

the author's camp experience, allowing you not just to 

learn about how the campers lived, but also visually 

represent these images [9]. 

These examples zoom us to the format of a docu-

mentary comic book about the war: they contain images 

of events of a military nature, the presence of many im-

ages, which together are connected in series, bring 

these projects to a characteristic of the comic, espe-

cially when the frames of the work, arranged one be-

hind another, arranged in a coherent story. This is the 

order of the visual elements of the narrative we believe 

is one of the prime features of the format of a comic 

book.  

The first documentary comic book about the war, 

that reflects current understanding of it (here we follow 

the definition of S. McCloud, which defines comics as 

related drawings and other images into meaningful se-

quence, McCloud, S. Understanding comics [11]), has 

appeared in 1986. This is Art Spiegelman’s "Maus", 

which was created on memories of his father Vladek 

about Auschwitz. A special feature of the work was not 

only because it was created directly on the basis of 

memories of bystanders, but because of the visual met-

aphor used in it: the Jews were depicted as mice and the 

Nazis as cats. Commenting on the work of Spiegelman 

after its recognition, the author of the critical work "Of 

Mice and Memory" Joshua Brown notes that Spiegel-

man "had to "materialize" the words and descriptions 

of Vladek, turning them into meaningful images" [3]. 

And in 1996, a series of graphic reports about Pal-

estine by the journalist John Sacco had occurred, and it 

later was called the first example of comic journalism. 

He explained the new potential of the comic: "There are 

few photographs that capture the exact moment: a 

young man, killed in a civil war in Spain, a suspected 

of Viet Cong who is charged of murdering the police 

chief of Saigon ... Drawing something, you can always 

capture this moment — the most important in a partic-

ular story" [4]. 

From the point of view of media execution "The 

Guardian" names Joe Sacco's "Palestine" the first 

comic book, which takes main characteristics of a war 

reporting [14]. Joe Sacco is a professional journalist, 

and an author, for whom, as he himself said in an inter-

view with "Believer magazine", it was important to ad-

here to journalistic standards and a certain level of doc-

umentation when creating a comics. 

Meanwhile, a political analyst Kent Worcester has 

mentioned, that for decades a growing number of comic 

book portrayed the war in ways that contribute to the 

maturation of comics as a means of mass communica-

tion. [2]. Thus, it is possible to note the importance of 

the study of comics about the war, not only in the con-

text of the study of new media for the transmission of 

socially important information, but in the context of the 

study that means of mass communication itself. 

By the way, today there are very few researchers, 

who would devote their work to the documentary po-

tential of comics and, in particular, documentary com-

ics about the war. We can name H. L. Chute’s Disaster 

Drawn: Visual Witness, Comics, and Documentary 

Form; K. M. Knopf has studied comics about war, alt-

hough without proper documentary approach, in the 

Comic Art of War: A Critical Study of Military Car-

toons, 1805-2014. In addition, it is worth mentioning 

the book by M. McCloud "Redefining comics" which, 

however, the subject is given few attention. Of course, 

fundamental for the scientific study of comics is a col-

lection of The Routledge Companion to Comics, which 

includes a description of the main features of the genre 

and its national varieties.  

"Crossroads: nine stories about the war and vi-

olence" 

The first of the analyzed comics — "Crossroads: 

nine stories about the war and violence" was published 

in Kyiv in 2017. It’s based on the memories of people, 

who have witnessed the events of 2013 – 2015: the an-

nexation of Crimea, a seizure of settlements of Donbas, 

CTO, an occupation. The creators of the book — activ-

ists "of Libera — Partnership for human rights" and 

"East-Ukrainian center of public initiatives" — defined 

the genre of this comic book as a graphic novel in short 

stories. They note that the main goal is to tell real sto-

ries of people who suffered from violence.  

In the preface to this edition the authors of the pro-

ject claim that the information from media gives, as a 

rule, numbers and geographical names: the human cost, 

frequency of attacks, the number of internally displaced 

persons, checkpoints, boundaries, locations of hostili-

ties. "But the reports rarely show how people, who ex-

perience violence, feel as they are experiencing it and 

how it affects their lives. In today's media there is little 

space for stories of people and even less for their 

voices", — said in the Preface. The authors have also 

noted that the form of comics is the best format to show, 

what the conflict means to people, how it changed their 

lives, and thus how it affects society.  

Besides, the authors of the project say, such com-

bination of visual and verbal narrative allows "to depict 

what cannot be formulated in words". It is also im-

portant that the comics format helps to avoid the au-

thor's critical point of view, because the situation is vis-

ualized, thus, it is distanced from the author of a story 

and zoomed to the heroes: their faces, their eyes, their 

pure visual emotional reflection.  
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Here we see how important is a close collaboration 

with the witnesses at the preparatory stage of creating a 

comics. The authors of the project invited people from 

public organizations, which documented violations of 

human rights during the armed conflict in Ukraine. 

They conducted biographical interviews, which allow 

respondents to answer clear questions, and to tell their 

stories as they want. This method the authors of the pro-

ject call an "oral history" that closes you to the under-

standing not only the situation itself, but also its mental, 

emotional impact on a person. 

They also invited artists Sergey Zakharov and So-

phia Runov, who pictured the stories of eyewitnesses. 

Such a careful approach makes the comics not only an 

information resource, but an artistic masterpiece. 

As the authors indicated the genre of the comic 

book as a graphic novel in stories, each of nine stories, 

as expected, has a nexus. This is the figure of a journal-

ist, who goes from the city of Yenakiyevo. In the story, 

she first met fellow travelers from Crimea and Donbas 

in the train "Lviv – Kyiv", then she transfers to the train 

"Kiev – Borispol", and the final part of her trip she rides 

a bus to the destination point.  

The first Chapter "A Ticket to Nowhere" takes the 

reader to 2013 – 2014, to Simferopol. The main char-

acter Natalie is the coordinator of "Euromaidan Cri-

mea", she is forced to leave for Lviv after the capture 

of the Peninsula by "little green men". She is trying to 

"find her place", meanwhile, in Simferopol, she's 

wanted for a Pro-Ukrainian position. 

The second Chapter "The Call of the Heart" tells 

the story of a hero who worked in Odessa at the Medical 

University before the war. After the mobilization had 

been announced, the man didn't want to stay aside and 

went to serve as a military doctor to Donbas. He was 

losing friends and saving people. When the contract has 

expired, a former doctor decided to volunteer. Here he 

was riding to the soldiers to give them charitable assis-

tance. 

The main character of the third Chapter "My 

brother" goes to her missing brother’s comrades. The 

guy was a member of the volunteer battalion "Donbas", 

had no official battle status, and only a court recognized 

him as a participant in the war in Donbas after his rela-

tives took legal action. 

The Chapter "The Price of a Choice" tells the story 

of a family from Luhansk. In 2014, the man decided to 

stay in town to save the collection of rare plants, and 

the woman, Svetlana and daughter Vera, left the town. 

Nicholai and his colleagues went through the Village 

Luhansk to the Ukraine-controlled territory for food. 

Once their car was blew up on a mine, so, the man was 

forced to go to Kharkiv to make a complicated opera-

tion. 

After this Chapter, the journalist transferred to the 

train "Kiev – Borispol". In the compartment she found 

a fellow traveler, who told the story, the main events of 

which would be unfold in the Chapter "Special Dinner". 

The heroine Irina has been an activist on the Maidan, 

where she met Andrei, who also was there an activist. 

They both went serving to Donbas after the war had 

started. There Irina found out that Andrei was blown up 

by a shell, and was captured. Irina tried to free a com-

rade, but she managed to do it only after his death - to 

return the body to the family. 

The heroine of the Chapter "New power" worked 

in Luhansk regional state administration, she was cap-

tured "in the basement" because of the refusal to work 

in the "Ministry of LNR". In the basement, the woman 

had spent some time, then she managed to escape. The 

theme of captivity is dedicated to the businessman and 

the next Chapter is "Another Forever". 

Here the journalist comes to Konstantinovka, 

where she tries to find a way to go to Yenakiyevo. She 

gets on a bus, there her companion tells the story that is 

unfolded in the next Chapter — "Who If Not Me?". A 

heroine worked as a doctor in the village in the Donbas, 

which had got through a 45 days survival without elec-

tricity and water. 

After this story, the journalist arrives at the final 

destination — Yenakiyevo. The last Chapter "Someone 

Has to Stay" is telling the shocking story about every-

day surviving of local people under guns roaring and 

their resilience in restoring of the city in peaceful times. 

Infographics, given by the authors, have an addi-

tional impact on readers that give some data on the ex-

tent of damage, victims and troops in Donbas. The first 

of them, "The Roads" indicated the number of dead and 

missing persons, combatants, displaced persons, non-

controlled Ukrainian settlements, a number of people 

crossing the demarcation line on Donbas. Aside is pre-

sented a map of Ukraine, where all the settlements, na-

tive for the heroes of the stories, are marked. Another 

infographic — "A Chronology of Events" — brings to-

gether all the stories, organizes them in chronological 

order, and separates out those events in the history of 

the war in Donbas and the annexation of Crimea, faced 

by the characters in the novels.  

Few words should be told about the colors of the 

comics. The whole comics are made in black and white 

colors. This allows artists to more accurately draw the 

details, focus on them and focus on the details. When 

shown fighting, "the plot thickens", the background 

turns from white to grey (as in the Novella "The Call of 

the Heart", when the protagonist finds himself in the 

middle of the battle near Schastye in Luhansk region). 

Sometimes details are fallen out of focus, certain im-

ages are emphasized to create a mood, an atmosphere 

of what is happening around. For example, in the story 

"New Power," depicting the seizure of the building of 

Luhansk regional administration, the artists don't draw 

the faces of those, who participated in it: it's just figures 

of people who, armed with an abstract gun, climb out 

the window.  

Another essential feature of the comics is time. 

You cannot outline it in words, so, the artists create a 

metaphor of the time, play with the space of a page. To 

show how quickly the situation changes, multiple 

scenes are depicted on one page and the images on them 

are flashing. This happens in the novel "The Price of A 

Choice", when the car, in which the main character 

rides, is blown up on a mine. And in the Chapter "Who 

If Not Me?" a monotonous life in an occupied village 

depicted very similarly in six frames: people go to the 

river to get water, get it and go back home.  



42 Slovak international scientific journal # 44, (2020) 

An important role in focusing the reader's atten-

tion and also in conveying the mood and feelings of the 

characters is given to details. Sometimes one picture is 

very eventful, you can see a lot of people in it, etc. And 

sometimes the main focus is on a small detail, which 

holds the whole space. For example, a fist, which sym-

bolizes the representatives of the illegal armed groups, 

knocking on the door of the main hero to take him to 

prison in the Chapter "Another Forever". Thus, the art-

ists create a mood, give the first glimpse at the aggres-

sion of the uninvited guests, which is to be shown 

closely in next pictures.  

Usually, a page of comics is devided into 1 to 12 

pictures. If an author wants to give you some exact idea 

of a story, he plays with the numbers of pictures. For 

example, in "Ticket to Nowhere" artists show you how 

the emotions of the heroine are changing, when hearing 

from her mom that her Crimean flat was visited by the 

FSB, with a fast rotation of pictures. On the other hand, 

a slow flow of conversation between the women is 

shown in one picture, divided diagonally. 

Our goal is to show how the authors of "Cross-

roads: Nine Stories About the War and Violence" re-

think and change the vector of informating about the 

war in Donbas. Widely using artistic techniques, typi-

cal for comics, they depict the mood and atmosphere, 

characters and feelings of those who really suffered 

from the events. Documentary credibility to the story 

give a detailed and compiled infographic, based on of-

ficial data of Ukrainian and international agencies and 

organizations, interviews with witnesses, which create 

a project that simultaneously performs journalistic, and 

artistic functions.  

The Hole 

A comic book "The Hole" was released in 2016, 

authored by an artist from Donetsk Sergey Zakharov. 

Later, in 2017, an English version of the book was pub-

lished, and in 2019, this comic was translated into Rus-

sian language. It is printed by order of the Ministry of 

Information Policy of Ukraine. The description of the 

book says that "The Hole" is a graphic novel.  

The artist depicts his own experience from 2014. 

The plot covers a few months: from late spring to early 

fall. It all started with events three months before the 

main story: pro-Russian rallies in Donetsk, the seizure 

of the city, the so-called "referendum on the independ-

ence of DNR. Then the narration switches on the art 

project "Murzilka", which was implemented by Zakha-

rov at the time of living in the occupied Donetsk. He 

was doing street art works, ridiculing the leaders of the 

so-called "DNR" and placed them on the streets. A lot 

of them were photographed, the images were posted on 

the Internet. However, despite this fairly open activity 

the militants came to Zakharov’s place and took him to 

prison. 

A big part of comics devoted to what happened to 

the artist during that one and a half months, he spent in 

captivity: torture, beating, humiliation, mock execu-

tions, inhuman conditions. Only after revealing from 

prison Zakharov got an opportunity to describe, what 

had happened to him. 

He later told in an interview with "Radio Liberty": 

"The prime goal is probably not to show events, but 

those places with no freedom, where people are being 

hold. Obviously, you can’t report from there. No pho-

tographer or an operator can picture it. Those, who went 

through it, can describe the experience verbally, and 

usually a person, who gets this information, interprets 

its in his way, following his own experience. But the 

real picture may be different. An artist can draw this 

visualization. In fact, this book is a story. This is noth-

ing new, we know a lot of graphic novels of such for-

mat, which describe a similar situation. But, I think that 

this form achieves the purpose better than any descrip-

tion" [1]. 

As Sergey Zakharov is the author of "The Cross-

roads: Nine Stories About War and Volence," the tech-

niques, used in these two works, are similar: black and 

white tones, the use of detail where it is necessary to 

focus on the nuances, a large number of pictures there 

where it is necessary to show the dynamics of events, 

various number of pictures on a page.  

"The Hole" focuses on the people, that’s why we 

find here various images: fighters, prisoners, bystand-

ers. The author pays more attention to the demonstra-

tion of mimic and facial expressions. We can explain it 

with the fact of a personal acquaintance with the people 

he has pictured in his comics. For example, most mem-

bers of illegal armed groups were depicted in balacla-

vas and hats, or their facial features are not expressive. 

There is only one representative of the so-called author-

ities, who is portrayed in details: his facial expressions 

and even the scar on his face under the left eye (page 

42 – 43).  

One of the features of “The Hole” is a special atti-

tude towards the text. The author divides the text into 

visual and verbal parts: the author's text is presented 

separately, as the notes are placed in separate frames or 

in the empty spaces of the frame, but 3-4 turns in a row 

have no word in it. Here Zakharov wants to underline, 

that words can explain the situation as mementos, the 

true story is being told visually, like a photo report.  

A speaking moment of the comics is that the au-

thor’s usual colors are black and white, which serve to 

intensify the atmosphere of terror and despair. But 

when Zakharov comes to the Ukrainian checkpoint at 

the demarcation line, he sees the national banner. The 

flag is depicted in blue and yellow, and here it means 

freedom for the hero of the story and hope for the audi-

ence. 

As we can see, it is of crucial importance for the 

author to show, what is really happening behind the 

bars in the so-called "DNR", which tortures are experi-

encing those who got there. That is why a special atten-

tion is paid to detailed images of the characters, envi-

ronment and so on. 

Cyborgs 

"Cyborgs" is a series of comics, which was started 

in 2016, and the new editions appeared until 2019. This 

project is implemented by the public organization 

"True to the Tradition". Their website claims the main 

idea of the comics is the patriotic education. So, the au-

thors got away from a simple storytelling, and had an 

intention to foster children’s civil liability. 

The idea to create a comic book came during the 

rehabilitation of Ukrainian soldiers who returned from 
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Donbas, and began telling stories about the Donetsk 

airport to the doctors. One of the doctors began to rec-

ord their stories and to look for the form of how to save 

them. He has chosen the comics [6]. 

The representative of "True to the Tradition" with 

a call-signal “Dock” has said in an interview: "This is a 

great format for teenagers, but how to adopt it to the 

documentaries? It wouldn't have worked if the cyborgs 

refused to participate. But when the soldiers had found 

out that our goal is to tell the truth about them to the 

young Ukrainians, they became our first assistants 

throughout. We recorded their memories, put them to 

the script. In Ukraine, there is no "comic book artist" 

profession, so, we have thrown a call to the universities 

of Lviv (especially to the Graphics Departments). On 

the second day we got a call from Dmitry Tkachenko 

— our first Illustrator" [1]. 

Here we want to say at once, the documentary is 

conditional. The events are unfolding in real towns, 

with real heroes, but they are depicted in s style of su-

perhero comics that separates them from everyday life 

and a journalistic way of storytelling.  

The main characters of the comic book are copied 

from the actual Ukrainian soldiers, however, the artist 

emphasizes their bravery and courage, makes them 

look like superheroes. Besides, each of the characters is 

endowed with masculine traits: athletic build, strong-

willed cheekbones, bold look. 

Courage as a character trait is emphasized not only 

in a portrait, but in actions: willingness to serve in a 

lower position (major with the call-signal "Tourist" 

went to serve as a radio operator), or a complaint from 

a cyborg “Scout” on guarding the airport territory, 

when the others have already moved to battle positions. 

The artist emphasized the overwrought emotional state 

of the character with the close-up image of a fist and a 

remark: "Tired of waiting!". 

The same technique we can see in the moment, 

when one of the soldiers throws a grenade at the enemy. 

At first, he only takes it in his hand. Then the reader 

sees a close-up of cyborg, but only a silhouette — it 

intents to show that same courage could express any of 

the Ukrainian soldiers. Then a close-up of a grenade 

with a pulled out check, the third picture shows the 

check on a finger. 

As for the opponents of the cyborgs, it should be 

noted that they are shown schematically: their unsightly 

facial features, posture and facial expressions monoto-

nously aggressive. The strangeness of the militants is 

transmitted visually, they stand out among the repre-

sented local residents of Donbas: they have different fa-

cial features, different clothes.  

Such “friend-foe” opposition is also very typical 

for superhero works. 

Other widely used typical superhero comic tech-

niques are onomatopoeia, the play of shadows, colors. 

The series is made in military colors, it is also used 

gray, sand, and other dark tones. It helps the author to 

immerse the reader in the atmosphere of war, because 

war is the main theme of the series.  

Thus, visually and stylistically "Cyborgs" are very 

different from "The Hole" and "The Crossroads". This 

is due to the difference in the goals set by the authors 

of the projects. "The Cyborg" makers primarily wanted 

to immortalize the war, to give the reader a positive at-

titude to the defenders. 

Conclusion 

In our study, we came to the conclusion that the 

comic is a relevant, though not a new form of storytell-

ing on the theme of war. Previously, picturing the war 

was almost the only way to tell people about the event. 

Now the media is widely represented in the military 

photo and video. However, they are not always able to 

completely satisfy the need for communication. Backed 

by a rich history, that began in the seventeenth century, 

with the development of technology comics changes: 

there may be pictures and color, it can be hand-drawn 

or made with a use of computer programs. 

The reader gets a lot of factual information, such 

as names of unknown settlements, the names, the num-

ber of casualties in a military conflict. This information 

flow oversaturates them, thus a common representative 

of an audience stops perceiving the war as a human 

tragedy and a social disaster. The ability of comics to 

tell the stories of ordinary people in first person is a way 

to remind about the true effects of hostilities, and not 

just to tell the story in the first person, but to show it.  

In addition, the comics about the war are not only 

informative, but also have a great deal of artistic value. 

This feature contributes to the preservation of infor-

mation about certain significant events in modern his-

tory. 

Another essential feature of comics about the war 

is their educational potential. They can softly form the 

public opinion on the most important issues in Ukrain-

ian and any other society. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ проблем коммуникации в управлении здравоохранением и особенностей 

применения информационных технологий в этой сфере. Исследован соответствующий иностранный опыт, 

выделены его основные достижения и проанализированы недостатки. Передовые достижения украинского 

опыта в этой сфере проиллюстрированы на примере внедрения новых информационных систем. Доказано, 

что структурные преобразования в этой сфере создали предпосылки для институционального и организа-

ционно-экономического реформирования системы здравоохранения. Уточнено, что недостаточное финан-

сирование отрасли, что является характерным для Украины в условиях преодоления последствий панде-

мии COVID19, в сочетании с нестабильностью и недостаточной адекватностью государственного управ-

ления и правового регулирования системы являются основными причинами торможения развития 

национальной системы здравоохранения на данном этапе.  

Abstract 

The article analyzes the problems of communication in the health care management and the peculiarities of 

the use of information technologies in this area. The relevant foreign experience is studied, its main achievements are 

outlined and weaknesses are analyzed. The best achievements of domestic experience in this area are illustrated by 

the example of new information systems providing. It is proved that structural transformations in this area created 

the prerequisites for structural, institutional and organizational and economic reform of the healthcare model. It 

was clarified that inadequate financing of the industry, which is typical for Ukraine in coping with the conse-

quences of the COVID19 pandemic, combined with instability and inadequate public administration and legal 

regulation of the system are the main reasons for the inhibition of the development of the national health system at this 

stage. 
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Введение 

Эффективность механизма реализации госу-

дарственной политики в сфере здравоохранения 

определяется действенностью функционирования 

системы органов государственного управления в 

целом и в этой сфере, в частности. Исследование 

этапов структурных преобразований этой системы 

позволяет выделить особенности организацион-

ного построения отечественной системы управле-

ния здравоохранением и функциональной нагрузки 

органов государственной власти в этой сфере на ре-

гиональном уровне. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Система государственного управления здра-

воохранением в Украине изучается в научных тру-

дах современных украинских исследователей Е. 

Акуленко, Е. Бородина, Л. Жалило, О. Матвеевой, 

М. Билинской, И. Хожило, Т. Чеканова, и др. Про-

блематике коммуникаций в управлении здраво-

охранением посвящено публикации в частности, Б. 

Марион, Д. Райс, Р. Стреггерс, Ч. Томпсон, Р. Снай-

дер-Халперн, М. Хубер, а также Б. Агафонов, А. 

Горбань, Денисов, Е. Клдиашвили, в . Князевич, А. 

Ковалева, Е. Кривенко, С. Курило, Н. Лещук, Р. Ли-

хотоп, Г. Слабый, но ход медицинской реформы в 

Украине свидетельствует о целесообразности и ак-

туальности продолжения исследований в этом 

направлении. 

Процесс налаживания коммуникации в орга-

низации функционирования системы здравоохра-

нения Украины, идет уже не один год и все чаще 

перерастает в обсуждение проблем медицины в це-

лом, а не целевое решение самого вопроса. Сейчас 
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как среди развитых стран, так и среди стран, кото-

рые развиваются, не осталось ни одного государ-

ства, которое бы не заявила о реформе здравоохра-

нения, не используя новейшие коммуникативные 

технологии. Это конкретизирует проблему адапта-

ции мирового опыта управления здравоохранением 

в условиях Украины, в частности, в части более ши-

рокого применения коммуникационной составляю-

щей управления с применением информационных 

технологий. 

Основная часть. Как показывает зарубежный 

опыт, причины пристального внимания ученых к 

сфере здравоохранения и цели, поставленные ре-

формами, могут быть разными. Так, в США в кри-

териях дорогостоящей частной медицины, 30% 

населения вообще не получает регулярного меди-

цинского обслуживания [1]. В Европе, наоборот, 

здравоохранение – на 70% государственное. Но при 

общественной системе здравоохранения граждане 

вынуждены все больше платить за медицинскую 

помощь. Кроме того, население Европы стареет, а 

пожилые люди нуждаются в интенсивном меди-

цинском уходе. Растет и частота хронических забо-

леваний [2]. 

Переход к действенной медицине возможен 

только тогда, когда медицинские услуги станут до-

ступными широкому кругу людей. В то же время, 

необходимо перенести акцент с клинической меди-

цины на профилактику и раннюю диагностику. Не 

нужно также забывать о пропаганде, популяриза-

ции и утверждении модели здорового и безопас-

ного образа жизни, а также культуры здоровья. 

Высокое качество медицинских услуг воз-

можно только в условиях конкуренции, хотя и кон-

курентная рыночная среда – не залог высокого ка-

чества. В стремлении к повышению качества услуг, 

в последнее время все чаще появляется приставка 

«е» («электронное здравоохранение»), почти во 

всех стратегических планах по совершенствованию 

медицинских услуг гражданам экономически раз-

витых стран [3]. 

Однако использование информационных и 

коммуникационных технологий до сих пор воспри-

нимается неоднозначно. Если раньше в Европе на 

электронные услуги отводилось в среднем около 

2% общих расходов на пациента, то сегодня различ-

ные страны ЕС подходят к развитию электронного 

здравоохранения по-разному. В некоторых странах 

норма «электронизации» охраны здоровья даже 

снижается, что в основном связано с увеличением 

общих расходов бюджета на содержание отрасли 

[4]. Например, Германия, которая в среднем тратит 

ежегодно 2,660 тыс. евро на лечение пациента, ис-

ключительно на электронные услуги отводит лишь 

17,3 тыс. евро, а Испания при ежегодных затратах 

на медицинские услуги из расчета в среднем 1,55 

тыс. на человека тратит на электронные услуги 

только 15 евро (запись на прием к врачам, история 

болезни и возможность персонифицированного 

подхода к пациенту). Кроме этого, в рамках про-

грамм «е» создаются информационные порталы, 

где можно получить сведения по отдельным видам 

заболеваний, и, вместе с этим, найти специалиста 

нужного профиля или специализированную боль-

ницу [1]. 

Электронное здравоохранение и ее телекомму-

никационный компонент – телемедицина – перво-

начально возникли в странах, где плотность рассе-

ления сравнительно невелика (прежде всего, это 

скандинавские страны, такие как Дания, Норвегия), 

а требования граждан иметь равные по уровню ка-

чества медицинские услуги, независимо от места 

жительства, достаточно высоки.  

В ряде европейских стран основные медицин-

ские учреждения расположены в крупных муници-

пальных центрах, и жителям отдаленных районов 

приходится обращаться за помощью в крупный го-

род. Это создает дополнительную нагрузку на пер-

сонал в медицинских центрах, а пациенты теряют 

время на подготовку к переездам [5]. Кроме того, 

медицина в крупных городских клиниках поневоле 

обезличивается, когда клиническому персоналу 

«противостоит» бесконечный поток пациентов. 

Ведь многие проблемы со здоровьем можно было бы 

решить на месте, если сначала верно поставить диа-

гноз. 

Под термином «цифровое здоровья» передо-

вые медицинские технологии, разрушительные ин-

новации и цифровая связь постепенно стали неот-

делимыми от предоставления лучших практик 

здравоохранения. Хотя стоимость лечения хрони-

ческих заболеваний растет, а дефицит врачей актуа-

лен во всем мире, необходима трансформация в 

структуре здравоохранения и медицины не сможет 

достигнуть быстрого прогресса области медицин-

ских технологий. Этот переход замедляется стро-

гими правилами, нежеланием заинтересованных 

сторон в области здравоохранения меняться, игно-

рированием важности культурных изменений и че-

ловеческого фактора во все более технологичном 

мире. С повышением доступа и внедрением техно-

логий риск пациентов прежде всего обратиться к 

доступному, но нерегулируемого технологического 

решения для их проблемы со здоровьем, вероятно, 

возрастет. «Старая» парадигма патерналистской 

модели медицины превращается в равное партнер-

ство между пациентами и профессионалами так как 

ей способствуют и расширяют разрушительные 

технологии [6]. 

Но для «цифрового здоровья», прежде всего, 

необходимы надежные, защищенные каналы Ин-

тернет-коммуникаций. Практические рекоменда-

ции по созданию надежной инфраструктуры уже 

существуют, а опыт, накопленный странами ЕС в 

здравоохранении в проектах разного уровня – от 

масштабных национальных проектов, таких как 

«Электронное здравоохранение Великобритании», 

к проектам регионального масштаба, как, напри-

мер, «Автоматизация первичного медицинского 

звена» (поликлиник) в Андалусии (Испания), явля-

ется обобщенным и доступным, например, в доку-

менте «Интегрированная система здравоохране-

ния» (Connected Healthcare Framework, CHF) [7]. 

Разработчики CHF выстраивают сложные инфор-

мационные медицинские системы на базе готовых 
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шаблонов разработки медицинских сервисов, ин-

терфейсов или автоматизированных рабочих мест 

врачей. Эта архитектура нацелена на решение типо-

вых задач, с которыми неизбежно приходится стал-

киваться электронной медицине. CHF позволяет 

построить систему, способную работать не только 

в одном медицинском учреждении, но и в соседней 

районной больнице или в других странах. 

Сейчас технологии могут многое, но, с точки 

зрения управления медицинской отраслью, они 

остаются лишь инструментом – человеческий фак-

тор всегда был, есть и остается решающим. Здраво-

охранение имеет свои проблемы в восприятии но-

вых технологий. Одним из разделов, в которых эти 

проблемы присутствуют, является мобильная 

связь. Хотя распространение мобильных устройств 

в корне изменило то, как люди работают, больницы 

многих городов мира застряли в прошлом. По дан-

ным Объединенной комиссии, которая аккредитует 

и удостоверяет более 20 500 организаций и про-

грамм в области здравоохранения, в Соединенных 

Штатах, почти 70% из событий, попавших под 

надзор – инцидентов, приводящих к смерти паци-

ента или тяжелых травм, напрямую связаны с отка-

зами связи. Вместо того, чтобы пользоваться ста-

рыми и медленными технологиями, большинство 

работников больниц вынуждены пользоваться сво-

ими смартфонами и планшетами, чтобы работать 

быстрее, хотя и через ненадежные каналы [8]. 

Сейчас многие организации в области здраво-

охранения приняли некоторую форму унифициро-

ванных коммуникаций, чтобы сэкономить средства 

и упростить обмен сообщениями для сотрудников. 

Но многие из них столкнулись с проблемами при 

использовании этих технологий на мобильных 

устройствах [9]. Во-первых, путем внедрения 

кросс-платформенного решения для управления 

мобильностью заведения (EMM), такого как BES12 

от BlackBerry, можно упорядочить коммуникации 

сотрудников, является решающим фактором в от-

раслях, где задержка даже на несколько секунд мо-

жет нести угрозу жизни. Во-вторых, можно сгла-

дить многие проблемы, связанные с использова-

нием собственных устройств сотрудников через 

контейнеризацию. Эта технология сохраняет рабо-

чие данные и данные по использованию. Контейне-

ризация не только сохраняет данные компании в 

безопасности и уменьшает риск случайной потери 

данных сотрудников, она также уменьшает рас-

ходы на мобильные устройства сотрудников за счет 

упрощения управления устройствами. Эти два шага 

помогают пройти долгий путь к принятию сотруд-

никами общего решения и быстрых коммуникаций 

для ухода за пациентами [10]. 

Государственная политика в Украине по ин-

форматизации системы здравоохранения, а также 

внедрение новейших информационных технологий 

(телемедицины, дистанционного обучения и т.д.), 

направлена на ликвидацию отставания в этой сфере 

от передовых мировых государств и ускорение 

вхождения в информационное пространство меж-

дународного сообщества с целью поднятия на со-

временный уровень управления здравоохранением, 

практической медицины, медицинского образова-

ния и науки [8]. Для Украины актуальны вопросы 

разработки стратегии формирования и дальней-

шего совершенствования ведомственной информа-

ционной системы в соответствии с требованиями 

единого информационного пространства страны, а 

объект информатизации рассматривается как со-

ставная часть информационной структуры государ-

ства и совокупность различных структур и форм их 

взаимодействия по сбору, обработке, хранению, 

распространению и использованию различных ви-

дов информации с целью поддержки принятия ре-

шений и удовлетворения интересов граждан [12]. 

В рамках проведения информатизации здраво-

охранения, в т.ч. существующих региональных 

программ информатизации отрасли, за последние 

годы сделаны существенные шаги по улучшению 

компьютерного обеспечения учреждений здраво-

охранения (в первую очередь, областного и район-

ного уровней), подключение их к сети Интернет; 

создание корпоративной сети обмена информацией 

между учреждениями и медицинскими учреждени-

ями на основе электронной почты, создание локаль-

ных сетей в медицинских учреждениях; развитие и 

поддержка функционирования медицинских сай-

тов; развитие информационных технологий клини-

ческой и учебной направленности; внедрение авто-

матизированных рабочих мест медицинских работ-

ников, медико-статистических систем, систем типа 

«Стационар» или «Поликлиника» с созданием пер-

сонифицированных баз данных; внедрение совре-

менных телекоммуникационных систем и телеме-

дицинских технологий; повышение эффективности 

и качества всех видов работ, связанных со сбором, 

обработкой, хранением и представлением медико-

статистической информации для повышения опера-

тивности и качества принятия управленческих реше-

ний [13]. 

Однако главное внимание уделяется преиму-

щественно улучшению материально-технической 

базы органов управления здравоохранением и учре-

ждений вторичного и третичного уровней оказания 

медицинской помощи, облегчает труд отдельных 

специалистов (преимущественно из администра-

тивных и финансовых служб, службы статистики), 

но не дает значимого эффекта, как для заведения, 

так и для отрасли в целом. Причем значительной 

(около 50%) является доля морально устаревших 

компьютеров, что делает невозможным внедрение 

в полной мере современных программных продук-

тов, которые рассчитаны на более мощное оборудо-

вание. Это приводит к низкому уровню использова-

ния лечебно-диагностических информационных 

систем, их недостаточное качество и изолирован-

ность, отсутствие на отраслевом уровне целостной 

системы сбора, обмена и анализа информации [14]. 

Наметилась тенденция отделения информаци-

онного обеспечения в самостоятельные системы, 

которые не связаны методологически между собой 

и функционируют изолированно из-за несогласо-

ванности в подходах к кодированию информации, 

применение программного обеспечения. Информа-
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ция, накапливаемая в таких базах данных, практи-

чески не используется в процессе принятия управ-

ленческих и врачебных решений, не дает возмож-

ности оценить качество оказания медицинской по-

мощи, деятельность территориальных 

медицинских служб и лечебно-профилактических 

учреждений [16]. Отсутствуют надлежащие норма-

тивные документы, регламентирующие использо-

вание компьютерных систем в сфере электронного 

документооборота, защиты информации, сертифи-

кации программных средств, стандартов передачи 

данных и информационного обмена. Медленно раз-

вивается информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура отрасли. 

В таких условиях создание единого медицин-

ского информационного пространства невозможно. 

На уровне учреждений здравоохранения и в 

медицинских учреждениях других уровней исполь-

зуются преимущественно следующие прикладные 

программные продукты: Укрмедсофт – «Поликли-

ника», Программный комплекс «Медстат», «Инфо-

мед» и «Медицинские кадры». В частности, в Дне-

пропетровской области разработана комплексная 

медицинская информационная система (МИС) 

«Стационар-Поликлиника». Департамент здраво-

охранения Днепропетровской областной госадми-

нистрации подключен к автоматизированной си-

стеме делопроизводства «ДОК ПРОФ», согласно 

подключены все рабочие места локальной вычис-

лительной сети департамента, дает ему возмож-

ность быть включенным в систему «Электронное 

правительство». Централизованная база данных 

размещена на серверах телекоммуникационного 

центра Днепропетровской области с обеспечением 

резервного копирования баз данных. Телемедицин-

ские консультационные центры для обслуживания 

учреждений существуют на базе Днепропетровской 

областной клинической больницы имени И.И. Меч-

никова и Днепропетровского областного центра 

кардиологии, и кардиохирургии. 

Другой отечественный пример – компания 

Helsi – команда программистов, операторов колл-

центра, аналитиков, специалистов по внедрению и 

консультантов, которые ежедневно общаются с па-

циентами, медиками, руководителями медучрежде-

ний для того, чтобы понимать реальные потребно-

сти, усовершенствовать систему и добавить новый 

функционал [15]. Helsi.me – современная, удобная 

и надежная электронная медицинская система, со-

зданная для пациентов, врачей, государственных и 

частных медицинских учреждений. Helsi предо-

ставляет следующие возможности для пациентов: 

возможность легко найти и выбрать своего врача; 

быстрый запись на прием on-line – себя и членов 

своей семьи; доступ к своей электронной медицин-

ской карты (ЭМК) мгновенные результаты анали-

зов и диагностики в кабинете пациента; доступ к 

назначениям врача и плана лечения [15]. То есть 

Helsi предоставляет ряд возможностей для врачей, 

таких как удобное ведение истории болезни паци-

ентов и ЭМК, оперативное получение результатов 

диагностики и анализов, легкое использование кли-

нических протоколов и понятный кабинет для веде-

ния приема пациентов. Для медицинских учрежде-

ний Helsi предоставляет следующие возможности: 

комплексная автоматизация работы медицинского 

учреждения; возможность настройки Helsi под 

нужды медучреждения; функционал для участия в 

реформе (закрепление пациентов за врачами, реги-

страция деклараций с пациентами) мониторинг и 

управленческая статистика для руководителей; 

формирование текущей отчетности и статистики.  

Helsi защищает персональные данные пациен-

тов: они хранятся в дата-центре, который получил 

сертификат комплексной системы защиты инфор-

мации (КСЗИ) от Государственной службы специ-

альной связи и защиты информации Украины [15]. 

Обработка персональных данных граждан происхо-

дит в правовом поле Украины. 

Другой пример – медицинская информацион-

ная система «ЭМСИМЕД» создана для комплекс-

ной автоматизации большинства процессов, проис-

ходящих внутри современных лечебно-профилак-

тических учреждений Украины. Автоматизация и 

информатизация лечебно-профилактических учре-

ждений – одна из самых насущных проблем 21-го 

века. Именно ее решение позволит снизить затраты 

при подготовке отчетности, упростить и оптимизи-

ровать документооборот, сократить количество 

ошибок медперсонала, сделать работу лечебно-

профилактических учреждений более эффективной 

и, наконец, заметно улучшить качество услуг, 

предоставляемых пациентам [16].  

Также внимания заслуживает пример Doctor 

Eleks (Доктор Элекс). Основные функции системы 

«Доктор Элекс» – это систематизация работы меди-

цинского учреждения; обеспечение гармоничного 

сотрудничества персонала; внедрение контроля над 

процессом лечения; возможность быстро получить 

нужную информацию; повышение качества обслу-

живания пациентов. Портал Doctor Eleks eHealth 

обеспечивает возможность регистрации в системе 

eHealth, которая является основой для запуска ре-

формы здравоохранения. Сейчас система работала 

в пилотном режиме, однако с 1 апреля 2018 стала 

обязательной для всех учреждений [6]. Принцип 

использования данной системы можно представить 

в виде процесса с 4 шагов: 

Шаг 1: Регистрация медицинского учреждения 

(главный врач регистрирует учреждение в си-

стеме). 

Шаг 2: Регистрация врачей первичного звена 

(отдел кадров или назначенное ответственное лицо 

вносит в систему данные семейных врачей, тера-

певтов и педиатров). 

Шаг 3: Регистрация пациентов (пациент выби-

рает врача и подписывает с ним декларацию). 

Шаг 4: Финансирование (исходя из количества 

пациентов, которые выбрали врачей определенного 

медицинского учреждения, данное учреждение по-

лучает базу финансирования от государства) [6]. 

Кроме этого, пользователи, принимающие уча-

стие в реформе с Doctor Eleks eHealth, имеют удоб-

ную опцию переноса данных пациентов «в один 

клик» с МИС «Доктор Элекс» в портал и наоборот. 
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Заключение. Таким образом, иностранный 

опыт применения информационных технологий и 

коммуникационных моделей в сфере здравоохране-

ния и в управление ею свидетельствует о наличии 

целого ряда замедляющего факторов, тормозят ди-

джитализацию сервисов, которые предоставляются 

или могут предоставляться в этой области. 

Украинский опыт применения информацион-

ных технологий также описывает картину лишь ча-

стично-улучшающую ситуацию в целом, но не ре-

шающую проблему в основном. Ряд проблем, с ко-

торыми сталкиваются лечебные учреждения, 

требуют индивидуального подхода в решении про-

блемы. Также остаётся проблема применения ин-

формационных технологий в скорой неотложной 

помощи. Создание специальной программы позво-

лило как минимум решить проблему с обработкой 

и анализом данных, а при возможности интегриро-

вание их, например, в электронные карточки боль-

ных, решило вопрос коммуникации в системе «скорая 

помощь-пациент-семейный врач». 

Подводя итоги проведенного исследования, 

стоит отметить, что для полноценного функциони-

рования медицинская информационная система в 

Украине должна обладать рядом важных каче-

ствам: иметь низкий уровень требований к аппарат-

ным средствам, надежные механизмы защиты хра-

нимой информации (двойное шифрование, элек-

тронная подпись, защищённые серверы), удобные в 

использование механизмы для статистической об-

работки данных, способной к синхронизации с ме-

дицинским оборудованием, с базами данных, 

предоставлять возможность конфигурации си-

стемы, подключения дополнительных модулей и 

иметь возможность постоянного обновления про-

граммного обеспечения. Последнее требует нема-

лого вложения средств для развития и поддержки 

информационного продукта, при этом поиск 

средств будет занимать ключевую позицию.  
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Анотація 

Проведено аналіз особливостей формування органів влади, розглянуто законодавчі та нормативні основи 

діяльності органів влади різних рівнів. Вирішено актуальну наукову проблему обгрунтування теоретико-мето-

дологічних засад трансформаційного процесу в державному управлінні. Запропонований концептуальний 

підхід до вирішення проблем сучасного реформування державного управління у формі ініціатив Президента 

України щодо реорганізації державного управління, при цьому напрями реформи децентралізації пропонується 

використовувати як критичні зміни в процесі реформи влади в Україні, і загалом, як трансформаційні фактори 

в державному управлінні. Багатоаспектна трансформаційна стратегія в державному управлінні обумовлена 

зміною політичних, економічних та соціальних факторів, детермінована концепцією соціального управління, 

гуманізації управління, функціонуванням складних адміністративних систем. 

Запропоновані авторські підходи до періодизації розвитку процесу реформування органів державної 

влади, наведені системні характеристики розвитку суспільних відносин у сфері розробки державної політики. 

На основі результатів аналізу розроблені принципи формування концепції розвитку Української держави, ме-

тодологічні основи раціоналізації управління на центральному та регіональному рівні. Визначені внутрішні та 

внутрішні фактори впливу на трансформаційний процес, їх характеристика, встановлені етапи інституціо-

налізації державного управління 

Abstract 

The analysis of features of formation of system of authorities is carried out, the legislative and regulatory 

base of activity of authorities of various levels is considered. The actual scientific problem of substantiation of 

theoretical and methodological principles of the transformation process in the system of public administration is 

solved. A conceptual approach to solving the problem of content of modern public administration reform in the 

format of initiatives of the President of Ukraine to reform public administration is proposed, with the criteria of 

decentralization reform proposed to be used as factors influencing the reform process in Ukraine and equally as 

transformational factors in public administration. . The multifaceted nature of the transformation process in the 

system of public administration due to the influence of political, economic and social components is demonstrated, 

the concepts of socialization of management, humanization of management, complex administrative systems are 

determined. Author's approaches to periodization of development of processes of formation of strategy of reform-

ing of authorities are developed, system characteristics of development of public relations in Ukraine in the field 

of development of a state policy are resulted.  

Using the results of the study, the principles of forming the concept of development of the Ukrainian state, as 

well as the methodological basis for improving the management model at the central and regional levels were 

developed. Based on the analysis of the activities of regional institutions of government, the directions of public 

administration reform at the regional level are proposed. In general, the regional level of government has been 

adopted as a baseline in the process of public administration reform in the context of decentralization reform. 

Internal and external factors of influence on the transformation process, their characteristics are determined, the 

stages of institutionalization of public administration are established. It is substantiated that in the process of public 

administration reform it is necessary to determine the structure and methodology of analysis of the impact of 

decentralization, the presence of a generalized set of tools to improve public administration in the central, regional 

and sectoral levels by combining technologies of socio-economic development and organizational and manage-

ment mechanisms. A new approach to the formalization of governance as the influence of the state on public 

relations by introducing the concept of an integrated system of public administration and the principles, forms and 

methods of interaction of elements of such a system are proposed. 

Ключові слова: державна влада, державне управління, децентралізація, органи влади, реформа, 

трансформація.  

Keywords: authorities, decentralization, public administration, reform, state power, transformation. 
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Актуальність. 

Сучасне реформування управління державою 

виступає головною складовою демократизації сус-

пільних відносин в Україні, що забезпечує 

напрацювання власної моделі національного ро-

звитку, потребує розробки та впровадження дієвих 

форм і методів державного управління, які 

відповідають усталеним традиціям публічного 

управління. Так само, процес реформування покли-

каний забезпечити євроінтеграційний курс 

України. Адже на нинішньому етапі розвитку 

Української держави особливої актуальності набува-

ють питання, пов’язані з модернізацією державного 

управління, проведенням системних трансформацій 

в усіх сферах суспільного життя та гуманізацією 

владних відносин. Реформування державного 

управління спрямоване на досягнення цілей і ре-

алізацію функцій держави шляхом удосконалення 

організаційно-розпорядчої діяльності органів влади 

у межах, визначених нормативно-правовими ак-

тами. 

Забезпечення ефективного функціонування 

апарату державного управління в Україні об’єк-

тивно вимагає розробки теоретико-методологічних 

засад і практичного обґрунтування концепції ре-

формування державного управління в Україні. При 

цьому визначальними характеристиками рефор-

мування є реалізація сучасних принципів управ-

ління, забезпечення політичної стабільності, раціо-

нальне поєднання процесів становлення соціальної, 

правової держави та громадянського суспільства. 

Розвиток громадянського суспільства і його демо-

кратичних інститутів в Україні об’єктивно вмоти-

вував потребу у формуванні принципово нової моделі 

функціонування системи державного управління. 

Така модель поєднує зовнішню та внутрішню скла-

дові управління, базується на потребі децентралізації 

державної влади, формалізує раціонально побудовану 

систему взаємодії влади і суспільства, сприяє удоско-

наленню відносин «центр – регіони», визначає 

пріоритети розробки інноваційної концепції транс-

формаційного процесу. 

Численні адміністративні реформи від 1991 

року і дотепер сприяли виникненню принципово 

нових інститутів влади та адміністративних ме-

ханізмів узгодження позицій і вироблення спільних 

підходів щодо розв’язання регіональних та загаль-

нодержавних проблем. За таких умов державне 

управління набуває нових характерних ознак, 

підвищується його суб’єктність, посилюються інте-

гративні характеристики управління. Отже, су-

часний стан функціонування системи державного 

управління зумовлений становленням відкритої 

адміністративної системи, в якій постійно відбу-

вається гармонізація принципів, інструментів, 

форм та методів територіального управління, і од-

ночасно власного розвитку набуває децен-

тралізація, що розглядається в державно-правовому 

аспекті як модель організації та процес 

функціонування публічної влади на національному, 

регіональному та локальному рівнях, у конститу-

ційному вимірі об’єктивована через реалізацію 

принципу народного суверенітету.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв’язання даної проблеми 

і на які спирається автор. 

Проблеми функціонування вітчизняної си-

стеми державного управління як одного з інсти-

тутів держави в умовах суспільних перетворень є 

об’єктом уваги вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Наголошується на тому, що проблематику держав-

ного управління в контексті розвитку владного ме-

ханізму досліджували українські вчені 

В.Авер’янов, В.Бакуменко, В.Баштанник, М.Білин-

ська, В.Богданович, Т.Бутирська, О.Валевський, Л. 

Гаєвська, В.Голубь, І.Грицяк, Ю.Друк, Ю.Каль-

ниш, В.Князєв, Ю.Ковбасюк, В.Копійка, О.Коро-

тич, В.Куйбіда, М.Корецький, С.Кравченко, Н.Ли-

повська, В. Луговий, С.Майборода, В.Мартиненко, 

О.Мордвінова, Н. Нижник, Я.Радиш, В.Ребкало, 

С.Серьогін, В.Тертичка, А.Халецька, В.Шаповал та 

ін. Водночас особливості функціонування системи 

державного управління потребують поєднання за-

гальних процесів оптимізації діяльності органів 

влади, актуалізує формування нової інтегративної 

регіональної політики країни на основі децен-

тралізації управлінських відносин.  

При цьому власного вирішення потребує низка 

проблем розвитку сучасної системи державного 

управління, що обумовлено особливостями 

функціонування такої системи, її складників та 

взаємодії між ними. На даний час проблемними 

напрямами виступають процеси становлення й ро-

звитку системи державного (у широкому розумінні 

– публічного) управління у контексті децен-

тралізації та адміністративно-територіальної ре-

форми; особливості становлення та розвитку форм 

організаційно-правового регулювання органів дер-

жавної влади в Україні відповідно до змін вибор-

чого законодавства та особливостей організації те-

риторіального і галузевого управління; актуальні 

проблеми сучасного адміністративного рефор-

мування в Україні; сутність сучасних процесів де-

централізації як основи трансформації системи 

публічного управління [1;2]. При цьому децен-

тралізація державної влади у конституційному 

вимірі має бути об’єктивована через реалізацію 

принципу народного суверенітету, а стратегічним 

напрямом інституціональних змін виступає станов-

лення інтегрованої системи управління державою 

на основі гармонізації принципів, інструментів, 

форм і методів державної політики, діяльності ор-

ганів місцевого самоврядування, політичних 

партій, громадських організацій. 

Мета дослідження. Метою статті є вивчення 

та ґрунтовний аналіз особливостей функціонування 

системи органів влади в умовах децентралізації, ро-

зробка на основі методології системного аналізу 

практичних рекомендацій і наукових пропозицій 

щодо організаційно-правового забезпечення ефек-

тивності управлінської діяльності органів публіч-

ного управління в умовах децентралізації влади в 

Україні. 

Методологія дослідження. В основу методо-

логії дослідження проблеми функціонування ор-
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ганів влади мають бути покладені загальнотеоре-

тичні принципи й підходи по визначенню особли-

востей конституювання й інституціоналізації 

публічного управління. Із цією метою використо-

вується ряд загальнонаукових методів діалектич-

ного пізнання: методи аналізу й синтезу, індукції й 

дедукції, моделювання, абстрагування, прогно-

зування, історико-правовий, формально-юридич-

ний, функціонального аналізу та метод абстрагу-

вання та інші загальнонаукові та спеціальні методи. 

Особлива роль належить порівняльно-правовому 

методу, використання якого забезпечувалося 

порівняльним аналізом норм чинних Конституції 

України, Законів України», аналізом регламентації 

адміністративно-правового статусу органів влади 

міжнародним законодавством. Використання цих 

методів також дозволяє розглянути теоретичні під-

ходи щодо процесу реалізації задекларованих ос-

нов децентралізації влади.  

На нашу думку, сама постановка проблеми за-

стосування системного підходу при розгляді про-

блеми організаційно-правового забезпечення 

управлінської діяльності органів влади обумовлена 

такими причинами: комплексним характером про-

цесу вдосконалення системи органів влади, що 

зумовлено складністю об’єкта; системним характе-

ром конституційного та адміністративного законо-

давства з притаманними їм структурними елемен-

тами, зв’язками, відносинами, закономірностями 

розвитку та функціонування; необхідністю пере-

творення органів місцевого самоврядування на 

ефективного суб’єкта публічного управління. 

Результати дослідження. 

Сьогодні Україна поступово впроваджує такі 

стандарти організації діяльності інститутів влади, 

імплементує позитивну практику європейських 

держав, досвід євроінтеграційних процесів, конвер-

генції правових систем, окремих правових інсти-

тутів. Водночас у вітчизняній науці тривалий час 

точаться дискусії щодо визначення сутності та при-

роди державно-правових явищ й інститутів у 

зв’язку зі зміною і розвитком суспільних відносин, 

організації публічної влади, інтересів людини і гро-

мадянина, суспільства і держави. Без сумніву, з-

поміж них варто виділити функціональність управ-

ління, правоохоронну діяльність, правозахисну 

діяльність, складники регіонального та галузевого 

управління [3]. 

Невідкладним завданням, що потребує 

своєчасного вирішення державою в сучасних умо-

вах, залишається успішне завершення реформи 

державного управління. Це не можливо здійснити 

без належного теоретичного осмислення природи і 

сутнісних характеристик діяльності органів влади, 

механізму її забезпечення і реалізації, врахування 

закономірностей реформування державної діяль-

ності в зарубіжних країнах, вітчизняного історич-

ного досвіду і потреб населення. Разом з тим, про-

цес реформування потребує концептуального 

визначення, розуміння особливостей реалізації ре-

форми децентралізації, розробки стратегічного ба-

чення реформ. Актуальність також обумовлена 

необхідністю системних досліджень проблем 

функціонування влади, що відносяться до аналізу 

державної, суспільної та особистої безпеки шляхом 

встановлення комплексу завдань органів управ-

ління щодо реалізації конституційних прав і сво-

бод.  

Державну владу, незалежно від конституцій-

них особливостей на рівні національних держав, ці-

лком вмотивовано слід детермінувати як інстру-

мент забезпечення існування держави, досягнення 

її цілей. При цьому державна влада здатна впливати 

на суспільні процеси, поведінку окремих соціаль-

них груп за допомогою спеціальних органів і уста-

нов як складових частин єдиного механізму держа-

вної влади. При дослідженні системи державного 

управління Г. Атаманчук виокремлює два підходи 

до її структури: по-перше, аналіз взаємодії у межах 

системи «суб’єкт управління (держава) - взаємовід-

носини (прямі та зворотні зв’язки) – суспільна сис-

тема»; по-друге, аналіз системи «суб’єкт управ-

ління – вплив – об’єкт управління» 4. К. Бєльсь-

кий обмежує державне управління рамками 

«державно-апаратного середовища» [5]. В. Рижов 

вважає, що діяльність по управлінню у різноманіт-

них структурах має однотипний характер організа-

ції спільної роботи колективу по вирішенню поста-

влених перед органом влади завдань [6, с. 14-22]. 

Ключовими поняттями для державного управління 

виступають держава і державна влада, через розу-

міння державного управління як способу функціо-

нування і реалізації державної влади з метою стано-

влення і розвитку держави. 

Визначальним суб’єктом державного управ-

ління у межах особистісних та суспільних взаємо-

відносин слід вважати орган влади. О. Скакун ви-

значає орган влади (держави) як складову частину 

державного апарату, групу осіб чи особу, яка наді-

лена законодавчо визначеними владними повнова-

женнями для виконання завдань та функцій дер-

жави [7]. Орган влади формується державою чи 

безпосередньо народом, має визначені Конститу-

цією та законами спеціальні функції, державно-вла-

дні повноваження, функціонально взаємодіє з ін-

шими органами управління, та складається із служ-

бовців, відносини між якими регулюються 

відповідними нормативними актами. Орган влади 

також має власну матеріальну базу та організаційну 

структуру. Системними ознаками органу влади ви-

ступають: засіб утворення (виборні; такі, що приз-

начаються; спадкові), час функціонування (пос-

тійні; тимчасові), територія (загальнодержавні; мі-

сцеві), характер компетенції (загальний; 

спеціальний), порядок здійснення компетенції (ко-

легіальні; єдиноначальні), правові форми (правот-

ворчі; правоохоронні; контрольно-наглядові; уста-

новчі), принцип розподілу державної влади, харак-

тер і зміст діяльності 8, с. 98-102. Г. Атаманчук 

основними ознаками органу влади вважає правовий 

статус, структуру, систему зовнішніх зв’язків 4. У 

цілому поділяючи наведені підходи, вважаємо за 

необхідне вказувати на суб’єктність конкретного 

органу влади, визначення повноважень органу 

влади через прямі або відсилочні норми тощо. Тому 
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підхід О. Скакун нами розглядається як більш пре-

дметний, спрямований на визначення сутності , а не 

лише функціональних ознак органу влади. 

Інституціональні особливості державотво-

рення в Україні зумовлюють необхідність дослі-

дження проблем, пов’язаних із здійсненням цілесп-

рямованої діяльності органів публічної влади щодо 

забезпечення законності і правопорядку в країні, 

охорони прав і свобод людини і громадянина, закрі-

плених Конституцією України. Адже у разі пору-

шення балансу відносин «держава–суспільство» 

усталеність суспільного розвитку є проблемною, 

громадянське суспільство поступово набуває 

суб’єктності, формується своєрідний інституціона-

льний дисбаланс внутрішньої та зовнішньої складо-

вої державної політики. Відповіддю на такі ви-

клики та загрози виступає процес децентралізації, 

що інтегрує універсальні принципи та інструменти 

взаємодії між різними секторами суспільства, роз-

межування їх функцій та завдань. Проте, власне де-

централізація також має бути обумовлена потре-

бою суспільного розвитку, а не лише формалізо-

вана так званою «добровільністю» у процесі 

реформування державного управління. 

В. Тимцуником доведено, що в основу раціо-

нальної логічної моделі дослідження державного 

управління мають бути покладені такі вихідні по-

ложення: управління об’єктивно має стратегічний 

характер; у процесі управління необхідно 

поєднувати системний та ситуаційний підходи; 

соціальні системи в процесі врегулювання суспіль-

них відносин мають розглядатися як сукупність 

суб’єктів та об’єктів управління, які володіють 

певними цінностями; концепція взаємозв’язку 

національної і міжнародної безпеки в контексті 

врахування глобальних проблем безпеки є ключо-

вою; глибина й детальність аналізу загроз націо-

нальним інтересам має бути достатньою для прий-

няття державно-управлінських рішень, адекватних 

рівню згаданих загроз, особливо з огляду на харак-

терні риси можливих воєн майбутнього; необхідне 

усебічне врахування глобальних процесів і тенден-

цій світового розвитку; управлінський процес має 

розглядатися як динамічна система, що має вла-

стивість гомеостазу, і як така, що складається з 

набору взаємопов’язаних функцій (планування, ре-

гулювання, контроль та інші) [9]. 

У демократичній державі з розвиненим грома-

дянським суспільством ідея правової реформи від 

виникнення до реалізації має бути продуктом спіль-

них дій інститутів громадянського суспільства і 

держави. Зокрема, на думку В.В. Лемака, правова 

реформа – державна політика, спрямована на си-

стемні перетворення за допомогою юридичних за-

собів сутності держави, її основних функцій, право-

вих основ стосунків із суспільством та окремими 

індивідами на основі принципів конституціо-

налізму та правової держави. При цьому в якості 

об’єкта правової реформи вчений розглядає пра-

вову систему суспільства та її окремі компоненти 

[21, с.13]. Якщо вести мову про перетворення сут-

ності держави, її основних функцій, правових основ 

стосунків із суспільством та окремими індивідами, 

то така реформаторська за змістом політика дер-

жави не може реалізовуватись поза конститу-

ційною реформою. Таким чином, головним склад-

ником сучасного реформування є відповідність 

нормам Основного закону. 

Концепція управління на рівні національної 

держави як система суспільних відносин передба-

чає: застосування нової методології аналізу ор-

ганізації державно-управлінської діяльності щодо 

реалізації інтеграційної політики України та визна-

чення критеріїв і показників ефективності дій влад-

них структур на центральному та регіональному 

рівнях управління; встановлення правових засад ін-

ституціоналізації засобів реалізації правозабезпе-

чувальної функції державного управління. При 

цьому сутність, правова природа та принципи регу-

лювання процесу реформування державного управ-

ління, іманентні їм критерії класифікації визнача-

ються згідно з принципами європейського 

адміністрування. характерним феноменом сучас-

ного суспільного управління виступає формування 

принципово нового механізму управлінської діяль-

ності - самодостатньо-регіонального механізму 

публічно-управлінської діяльності, в межах якого 

регіональні структури управління, залишаючись 

складовими загальнодержавної системи управ-

ління, починають набувати рис відносної самостій-

ності. При цьому виникає потреба у формуванні си-

стеми державного управління, заснованої на раціо-

нальному співвідношенні принципів 

децентралізації і централізації державної влади, ба-

лансі між державними інтересами і інтересами 

населення регіонів, територіальних громад, 

визнанні і реалізації взаємних інтересів суспільних 

груп, розвитку інститутів державного управління та 

самоврядування, прав та обов’язків територіальних 

структур управління перед населенням. 

Сталість будь-якої системи управління – як у 

приватній сфері, так і локальної, національної і гло-

бальної систем публічного управління – є базовою, 

фундаментальною характеристикою для її стабіль-

ного функціонування. Адже у випадку трансфор-

мації змінюються саме якісні параметри системи, 

деформуються міжелементні зв’язки та локалізу-

ються проблеми у самостійних підсистемах. Саме 

тому процес реформування державного управління 

має бути детермінований через дослідження: по-

перше, як прогнозованих, так і стихійних факторів 

(регуляторів) внутрішнього та зовнішнього впливу 

на суспільні відносини, що стабілізують політичну 

систему країни; по-друге, організаційних засобів 

удосконалення системи управління на рівні націо-

нальної держави, якщо окремі критерії суспільних 

реформ наперед невідомі, формуються під впливом 

зміни політичного курсу і виступають елементом 

раціоналізації публічної влади. Отже, формально 

мова йде про пошук такого суспільно-значимого 

регулятора, який буде здатний чітко детермінувати 

необхідний напрямок розвитку системи держав-

ного управління в нових політичних умовах, й при 

цьому зберегти певну наступність політичного 

курсу країни. У такому контексті постає питання 

про сутність сучасного реформування державного 
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управління на основі концепту децентралізації як 

певного імперативу державної політики в інтегро-

ваному вигляді, що визначає, власне, вектор ре-

форм в Україні.  

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень. 

Формування основ державного управління в 

умовах трансформації політичної системи виступає 

важливим питанням політичного життя і політич-

ної стабільності української держави, основною пе-

редумовою становлення громадянського суспіль-

ства, сприяє консолідації соціальних груп, забезпе-

ченню політичної безпеки країни. У сучасних 

умовах ефективна влада виступає як важливий 

засіб реалізації комплексу пріоритетів державної 

політики: забезпечення ефективного управління на 

центральному і регіональному рівнях, розвиток са-

моврядних структур управління, створення умов 

соціального партнерства, стратегічне рефор-

мування державного управління, інтеграція 

України до європейських економічних, політичних 

структур та європейського правового простору.  

Раціонально організоване державне управ-

ління інтегрує інтереси соціальних груп та реалізує 

функцію суспільної адаптації державно-управлін-

ських рішень, й при цьому забезпечує наступність 

суспільного управління та його демократичний ха-

рактер. ключовим інституціональним чинником ро-

звитку публічного управління в Україні має стати 

системна децентралізація державної влади, поси-

лення інститутів громадянського суспільства (перш 

за все, місцевого самоврядування на основі прин-

ципу субсидіарності, який забезпечить передачу на 

відповідний рівень публічного управління тих пов-

новажень і функцій, які сприятимуть розвитку гро-

мадянського суспільства. Реалізація принципу суб-

сидіарності, взаємодія державної влади і місцевих 

громад повинна включати: зміну наявного ме-

ханізму нормотворення, законодавче закріплення 

та чіткий розподіл функцій і повноважень між усіма 

суб’єктами публічноуправлінських взаємовідно-

син. 

Сучасну інтегровану систему державного 

управління слід розглядати як систему суспільних 

відносин у межах реалізації державних та са-

моврядних адміністративних повноважень 

відповідно до Конституції України, яка здатна 

адаптуватися до змін зовнішнього середовища і, 

відповідно, змінювати (трансформувати) якісні ха-

рактеристики підсистем та елементів системи, а сам 

процес реформи децентралізації – як такий, що 

визначально забезпечує синергетичний ефект су-

часного державотворення. Йдеться не про абсо-

лютно новий тип систем публічного управління, а 

про становлення національної моделі управління, 

що інтегрує діяльність органів влади різних рівнів, 

створює необхідну адміністративну гнучкість, а ін-

тегративний характер взаємодії підсистем та еле-

ментів забезпечує отримання очікуваного управлін-

ського результату. Значні переваги впровадження 

децентралізованої моделі територіального управ-

ління полягають у можливості переходу до принци-

пово нового типу відносин без руйнації ієрархічних 

зв’язків між рівнями управління. Водночас 

внутрішні характеристики таких відносин забезпе-

чують можливість змін у контексті стандартів, пра-

вил і процедур, запропонованих як внутрішніми, 

так і зовнішніми суб’єктами управління. 

Реалізація принципу публічності в системі 

«людина – суспільство – держава (влада)» можлива 

шляхом суспільно-політичного партнерства, опти-

мальним результатом якого є розвиток національ-

ної держави на основі максимального наближення 

влади до громадян. Саме тому функціонування ор-

ганів державної влади в умовах децентралізації на 

сучасному етапі передбачає функціонування 

універсального організаційно-правового механізму 

виявлення, узгодження і реалізації суспільних по-

треб та інтересів на основі використання різних 

правових засобів, формування суб’єктивних прав та 

обов’язків учасників суспільних процесів, переве-

дення їх зв’язків та відносин у конкретні пра-

вовідносини 
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