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ECONOMY
MONITORING OF THE TOGOLESE TOURISM MARKET ON THE ANALYSIS OF SEARCH
QUERIES
Malacoubame K.,
Master’s student of Department of Economic theory
EI «Grodno State Agrarian University», Grodno, Belarus
Hanchar A.
PhD in Historical Science, Associate Professor of Department of
Economic theory EI «Grodno State Agrarian University», Grodno, Belarus
Abstract
The article analyzes the Togolese market of tourist services. With the help of web Analytics tools, the objects
of the tourism sector are ranked. The study also shows the likely outcome of events due to the spread of viral
infection in the world.
Keywords: Togo, development, tourism, COVID-19, virus.
Summary.
The article is devoted to monitoring the Togolese
tourism market through web analysis tools portal tourism Google Analytics Togo- Tourisme.com. In this article, the traffic analysis of Togo’s attraction pages,
based on which has been ranked the most popular tourist sites in Togo at present. The geographical distribution of tourist sites in the context of administrative districts on the national territory was analysed, spatial
models of concentration of attractions were determined
and a map of their geographical distribution was made.
It was revealed that the most popular in the requests of
visitors to the portal were often holiday areas in the
plateau region, where there are places of distraction,
rest, artistic activities and especially the natural landscape due to the presence of waterfalls, centres of artisanal training, its tourist sites, its restaurants and hotels,
its flora and especially the climate of this region, which
is close to that of Europe.
The Maritime region, Kara and Savannahs that
gather each year, all the sons and daughters of the middle for the customary celebration, offerings to ancestors
and deities and also an opportunity to reunite friends,
families, colleagues and others.
Togo has a real UNESCO World Heritage Site in
2004. This is the Koutammakou landscape, located in
northeastern Togo and stretching across the border to
Benin, home to the Batammariba whose remarkable
earthy turret houses have become a symbol of Togo.
We have also analysed on the page of many hotel sites
in the regions. The analysis of the farm attendance page
was carried out, which made it possible to identify the
farms most frequently requested in Togo: "TAAR
Farm" [1] and "INFA de Tové" [2]. The spatial regular-

ities of the territorial concentration of farms are also revealed and a map of the geographical distribution of
farms in the context of Togo's administrative regions
will be made. Thus, in the context of administrative prefectures such spatial regularities of concentration (territorial proximity of leisure request centres in the countryside) and concentration in tourist areas with high
aquatic and recreational potential must be traced.
Introduction. Modern tools.
Web analytics allow us to perform preferential
analyses of visitors and identify them by consumer interests of websites by simplifying the search for information on tourist routes to generate them in their databases of information on tourist sites.
Thus, through web analysis of the Internet, it is
possible to trace the main content in the formation of
the demand for the user and the Entry Tourism. For
monitoring the Togolese tourism market, an effort was
noted in the analysis of data for the largest public of
"Togo-Tourism". This during the members of 'TouristLink' also rank areas as ''Lama-Kara'' ''Tsevie' and
''Narbale'' among the main tourist attractions of Togo
[3].
Analysis carried out on the Togolese networks
page on the Togo- Tourism website in 2018, According
to the latest barometer of the World Tourism Organization, Togo recorded a very strong rate of increase in the
number of tourists of 46.7% during the year 2017. A
big surprise given that this rate is the second in the
world after that of Egypt which recorded 55.1% [4].
Note that the number of views does not include the automatic survey and that of the system search robots because they reduce absolute values, but increases the reliability of page view statistics.
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Table 1
The top 10 tourist attractions in the country based on search queries 2020
Digital classification
The name of the tourist attraction
Administrative district
1
Koutammakou
Tamberma- Kara
2
The Remains of the Ewe Kingdom
Nosté – Maritime
3
Fazao Malfakassa National Park
Fazao – Kara
4
Cathedral of the Sacred Heart
Lomé – ville
5
the Slaves House
Avépozo – Aného
6
The Grand Mosque
Lomé
7
The Ruins of Kamina
Atakpamé
8
The waterfalls
kpalimé
9
The caves of Nok and Maproug
Dapaong
10
Nagbani and Bandjéli’s camp Massu
BASSAR
Source: native development based on Google Analytics data "Togo – Tourism"
The top 13 popular festivals that attract tourists:
Agbogbo-Za(Historic Feast of the Ewé); Ayiza (Harvest Festival in Zio); D'pontr/N'dack; Dzawuwu-za
(Kloto Ewé Harvest Festival); Epé Ekpé; Evala (Kara);
Initiatory feast of the whip; Gadao-Adossa (Feast of
knives) in Sokodé; Gbagba-Za (Agou, Ewé Harvest
Festival); Habye; Kamaka; Kilikpo (Harvest Festival in
Tchamba); Koudapaani (Harvest Festival in the Savannah).
The page colonies devoted to water, recreational
facilities (Feast, lakes, rivers, and beach) in December
until March (the big dry season) and July in August (the
small season) and decrease in September, in the cold
period (October - March). There is also an increase in
visitor interest in the ancient tradition historical objects
of the two world wars in museums throughout the territory.
Top 10 tourist natural resources of Togo:
1) The coastline, which stretches 30 km long
(Lomé).
2) Lake Togo, a beautiful body of water bordered
by a sacred forest, will practice sailing, water skiing,
with its hotel ''LE LAC'' in Agbodrafo 15 km from
Lomé.
3) The banks of Mono, one of Togo's great rivers,
offer countless curiosities; Mono lavenders, crocodiles
in the sun, hippos nap. From Tokpli village located on
the Mono, Approximately 467 km long and draining a
watershed of about 25,000 km2, it originates in Togo,
between the town of Sokodé and the border with Benin,
and heads south. Close to its mouth it forms the border
between Togo and Benin. Finally, it flows into the bay
of Benin through an extensive system of brackish lagoons and lakes (including Lake Togo). You access the
classified forest of Togodo, where deer, warthogs and
signs abound.
4) The Pic d'Agou, with an altitude of 986 meters,
the highest point of the country in Atakpamé.
5) Fazao Reserve - Malfacassa; Cradle of animal
species of all kinds (elephants, buffaloes, antelopes,
primates and birds). It is a place of natural plant association, relaxation, observation, photo safari and tourist
hunting, (central region).
6) The Bapuré River 64 km from Bassar with these
sacred crocodiles.
7) The Deflated Mountains that extends to Tamberma Country.

8) The Keran National Park and Hunting Reserve,
with an area of 163240 ha converted into a national
park (109240 ha) and a hunting reserve (54,000 ha) has
a rich and varied wildlife potential; herds of elephants,
buffaloes, antelopes, well-represented avifauna (pintades, Francolins, rock hens, birds of all kinds.
9) The Oti a Mango; The Oti Reserve covers the
Oti River Valley on 1878.40 km2.
10) The Mandouri Reserve. (Dapaong) [3].
The greatest importance for business tourism in
Africa for Westerners is commercial partnerships in the
exploitation of minerals and agricultural products of
rent and the importation of manufactured goods. The
same is true for Togo.
According to the World Tourism Organization
(WTO) has made happy this year with the publication
2018 of the highlights of tourism in the world. This is
the case for Togo, whose figures from the international
institution are very positive. According to the UNWTO
barometer, Togo is the second largest in the world in
terms of annual tourist growth rates in 2017. In the past
year, according to the report, Togo has welcomed
496,000 tourists (including business tourism), 296,000
more tourists than eight years earlier, when the number
of tourists was 200,000. On an annual basis, this number of 2017 represents 158,000 more tourists than a
year earlier, when a total of 338,000 arrivals were recorded, representing a rate of increase of 46.7%.
According to the UNWTO, this high rate recorded
by the West African country is the second highest rate
in the world. It comes after another African country,
Egypt, which recorded a rate of 55.1% for 8.1 million
tourists in 2017, up from 5.2 million in 2016 and 14
million in 2010 [5].
This good health is also observed in terms of revenue from the accommodation (hotel) business. In
2018, they amounted to 48 billion CFA francs, 3.3 billion more than a year earlier (44.7 billion CFA francs).
Also, nearly 8,000 jobs were generated through tourism
activities, authorities say.
These good trends, while following the overall
trend observed in Africa during the under-review period (67 million tourists for $38.5 billion in revenue
created), are an indicator of the contribution that this
sector can make to the national economy, the Minister
recalled.
As a reminder, in the context of the PND breaches,
Lomé is fine-tuning strategies to unlock the potential of
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the tourism sector and make it one of the engines of
growth, envisaged at 7% by 2022.
Analyse of the graph or table shows that, the primary sector level, the growth rate would be 4.5% compared to 2019 in Scenario 1 against an initial forecast
of 4.9%. The decline was due to a downward revision
in the growth of export crops (cacao, coffee and cotton).
Indeed, the growth rate of export agriculture would be

less dynamic because of the expected decline in global
demand. It would be 3.4% against 7.6% in a reference
situation With regard to food agriculture, livestock and
fishing, the initial planned developments are maintained, with these different sectors expected to benefit
from the government support measures. The primary
sector growth rate would be 2.0% in Scenario 2, down
2.9 percentage points from the original forecast.
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Fig. 1. Impact of COVID-19 in Togo in 2020
SOURCE: UNDP COVID assessment Togo.
Under the secondary sector, all industries would
experience a decline in activity. Initially forecast to
reach 4.7%, the growth rate of the secondary sector
would be 0.1% in Scenario 1 and -3.8% respectively in
Scenario 2, driven mainly by "mining," "other manufacturing," "energy-gas and water" and "construction."
In the first scenario, growth rates for "mining" and
"construction" would be -0.9% and -1.6% respectively,
compared to 10.0% and 8.2% respectively in the baseline scenario. In Scenario 2, all branches of the secondary sector would experience declines. The largest declines were in "mining" (-5.3%), "other manufacturing
industries" (-5.4%) and "construction" (-4.9%).

The tertiary sector would be most affected by the
health crisis linked to the COVID-19 pandemic. All
branches of this sector would experience a recession in
2020, with the exception of repair services. The most
affected industries will be hotels and bars, transport and
commerce. Compared to 2019, the growth rate of the
tertiary sector would be -0.4% in Scenario 1 and -4.1%
in Scenario 2 versus 5.2% in the reference situation.
Analysis of the impacts of the COVID-19 pandemic on
the economy and socio-economic conditions of vulnerable households and groups in Togo, according to the
United Nations Togo.
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Fig. 2. Presentation of tourist sites in Togo [6]
Geographical distribution of demand the country
holidays are fairly clearly reflected and distribution patterns of low tourist flows within the country. The top of
the list shows the neighbourhoods, located in the immediate vicinity towards the main canter connecting Lomé
to Dapaong.
Togo has 2 mains mobiles phones companies; they
are Cellular Togo (TogoCell) and Moov Togo.
The airlines are: Air France, Asky Airlines, Brussel Airlines and air Royal Airlines Morocco.
For more than four years, Togo has had a very important airport in West Africa.
The geographical distribution and places to organize holidays in the countryside and the uneven division
of administrative regions and the concentration of naturally and primary (agro-food) would be placed in close
proximity and accessibility of transport to the canters
of the capital Lomé.
Effect of measures to close partner countries' borders.
Here we are having a transitional shock of rising
international prices. We find ourselves in the favourable situation for Togo where partners directly affected
by the virus are contained about themselves. Not only
would there not be the spread of the virus (labour still
available Productive).
According to the DSGE's results, a transitional increase of almost 5% of world prices would result in an
increase in domestic production of almost 1% in the
short term 2.5% in the medium term and stabilised at
2% in the long term. On average, only the non-tradable
goods sector would suffer a decline as economic agents
would turn more to the more profitable tradable goods
sector. Even if we would note a drop in the level of
wages, the number of jobs (or hours of work) would
increase, which would lead to an increase in household
consumption and government revenues. Terms exchange rate would appreciate with a real appreciation
of exchange rates.

Indeed, the spread of Corona virus continues to
grow in most world powers, even though the peak has
already been reached in some rare countries such as
China. Togo just like most countries with little or no
case of contamination, could quickly and effectively
contain the virus and prepare for the future challenges
ahead for the end of the crisis. This would make the
country more likely to position now in a key sector for
which it would create a comparative advantage. In the
case
Conclusion. Togo, we could think of the agribusiness, cement industry, tourism and tourism sectors, or
air transport. Global conditions expected to restructure
at the end of the pandemic.
Thus, this small analysis of the modern and innovation technology, tourism and hospitality of Togo
shows the promising directions of the growth of the
country's economy in the tourism sector and presents
areas where agro economic degradation is strong. Thus
requires intervention by the Togolese government, as it
is the most promising sector for reducing unemployment in the country.
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STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF PRIMARY SCHOOLCHILD’S SPEECH
DEVELOPMENT
Zhuravlova L.
Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University,
Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.) Associate Professor of the Department of Preschool Education
and Social Work
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Abstract
The article presents a theoretical rational for the structural-functional model of speech development of primary school children with dysgraphia. It is noted that the concept of the functional structure of the personality by
K. Platonov was the basis for such an analysis. The author reveals the relationship of its main components: sociopersonal characteristics and psychophysiological features. They reflect the qualitative changes in speech, carried
out in close connection and combination with cognitive and personal components in the socio-cultural environment, and ensure the functioning of speech in oral and written form.
Keywords: speech development, primary schoolchildren, model, structural components.
Formulation of the problem. Speech development of primary schoolchildren is one of the key objectives of modern primary school. Its relevance is determined by the social significance of the issue, which in
its turn determines the importance of the formation of
primary schoolchildren’s communicative competence,
which involves mastering of all types of speech activities and creates a basis for life-long learning. This issue
is especially important for the children with speech disorders, in particular with difficulties in developing writing skills.
The outlined problem is of great scientific importance for speech therapy practice in Ukraine, so it
requires urgent theoretical solution, development of
new forms and methods of working with this category
of children, creation of special pedagogical conditions
for organizing their correctional and developmental
training, taking into account individual needs and potential opportunities of every single child.
Analysis of recent research and publications.
Today, the importance of studying the speech development of primary schoolchildren is evidenced by
numerous scientific works done by teachers, psychologists, neurolinguists (T. Akhutina, T. Wiesel, O. Kachurovskaya, Y. Kolomiets, R. Lalaeva, N. Razzhivina,
M. Sheremet, Z. Matejcek, W. Gaddes,, P. J. Chung,
D. R. Patel, I. Nizami, Kushki A, Schwellnus H, Ilyas F,
et al.). Pedagogical and linguodidactic aspects of studying children's speech development are reflected in the
research works by V. Bader, O. Biliaev, L. Varzatska,
M. Vashulenko, N. Voskresenska, I. Gudzik, G. Koval,
L. Kutenko, O. Lobchuk, O. Prykhodko, M. Sokyrko,
O. Khoroshkovska, L. Shakirova, N. Bakeeva, E. Holoborodko, N. Pashkovska, M. Pentyliuk. All authors
share the common opinion that speech development is
one of the most important components of the formation
of children's personality in general and their readiness
for school in particular. Domestic scientists (V. Bondar,
I. Bekh, I. Dmitrieva, S. Konopliasta, I. Martynenko, S.
Mironova, N. Pakhomova, N. Savinova, V. Sinyov, V.
Tarasun, S. Fedorenko, L. Fomichova , M. Sheremet,
D. Shulzhenko, et al.) emphasize that full mastery of
the language is a necessary condition for the solution of

the tasks of mental, aesthetic and moral education of
children of preschool and primary school age.
Identify previously unresolved parts of the
overall problem.
The study of primary schoolchildren’s speech development and timely prevention of speech disorders
are extremely important areas of speech correctional
work. The research works of scientists once again prove
that the violation of the writing process is not only a
linguistic phenomenon, because it is associated with the
violation of many structures and mental functions,
without which it is impossible to form communicative
competence in both oral and written forms. This, in its
turn, indicates the feasibility and necessity of a comprehensive approach to the diagnosis of primary school
children’s speech development and, above all, requires
the theoretical justification of the main components of
the structural-functional model of speech development
of children.
The purpose of the article is to theoretically substantiate and reveal the main components of the structural-functional model of primary schoolchild’s speech
development.
Presentation of the main material. Speech development is a necessary component of the child’s
personality formation, because it is associated with
the development of all major mental processes. According to L. Vygotsky, speech affects not only the
intellectual development of a child, but also the formation of his or her character, emotions and personality in general [1]. Therefore, the research of
speech development is impossible without a detailed analysis and a holistic understanding of the
personality and its structure.
Based on the main provisions of the theory of
higher mental functions (O. Luria), cultural and historical theory by L. Vygotsky, the basic issue of our
research is a definition of speech development as a
process aimed at a qualitative change of speech as
a psychophysical phenomenon, which is realized in
a close connection with cognitive and personal
structures; speech development ensures a full de-
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velopment of a child in a socio-cultural environment (enriched with sensory-motor stimuli) and
functioning of speech activity in oral and written
form.
That is why, in our opinion, it is necessary to
identify the features of the functional speech system, taking into account the structural components
of the child's personality, which contributes to the
study of his or her individual psychophysiological
characteristics.
The basis for such analysis was the concept of
functional structure of personality (FSP) by K. Platonov, where the main aspects are psychological
structure, its dynamism (it develops over time,
changes the composition of components and relationships between them while maintaining functions), understanding of unity of structural elements, namely: the relationship of functional features and personality traits. At the heart of the
specified FSP there are criteria of the relationship
of social and biological issues in the personality’s
features [5].
The author has singled out four hierarchical substructures:
personality’s
orientation
(beliefs,
worldview, ideals, interests, desires, vocations), personal experience (knowledge, skills, abilities, habits),
features of mental processes (will, feelings, ideas,
thinking, perception, emotions, memory), biopsychic
features (temperament, sexual and age characteristics,
pathological features) [5].
Based on the above mentioned concepts of the
functional structure of personality (FSP), we proposed a structural-functional model of speech development of a primary schoolchild, which involves
the relationship of its components: socio-personal
characteristics and psychophysiological features; it
also reflects qualitative changes in speech, taking
place in a close relationship and combination with
cognitive and personal components in the conditions of socio-cultural environment; it ensures the
functioning of speech in oral and written form.
Foreign scholars, as a rule, define the term
"structure" as a "scheme" (D. Ramel-Hart, 1980; R.
D'Andrad, 1994; J. Kelly, 1994; C. Wallace,
J. Richard, 1998). Scheme-structure can have both
simple and complex structure: it is multicomponental horizontally and has a hierarchy vertically. This
opinion is supported by the data given by the psychologists and neuropsychologists (T. Akhutina, T.
Viesel, V. Druzhinin, V. Shadrikova, et al.).
We understand structure as a certain formation,
the quality of which is determined by the relationship of any of its components.
The structure of personality’s speech development is a complex, hierarchically organized dynamic system, the quality of which is determined by
the biopsychosocial characteristics of a personality.
Structural organization of speech development of
personality (SDP) is the most important condition of a
primary schoolchild’s speech activity. The optimal
structure of SDP determines the efficiency of speech
activity, reflects its normative organization and interaction as a system.
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It has to be noted that speech system is a fundamental component of the human personality’s structure, which is a system capable of self-organization and
self-improvement [2; 4]. . Its content is represented by
a complex physiological, mental, cognitive, linguistic,
sensory-motor processes carried out as a result of integrated activity of higher mental functions at both elementary (sensory-motor, gnostic-practical) and highly
organized levels (linguistic, symbolic-conceptual and
integrated) in terms of active interaction with the environment [4; 8].
As we have noted, speech is not an innate human
ability, it is formed gradually, along with the development of a child. It should be noted that the emergence of speech is possible due to certain biological
preconditions and, above all, normal development
and functioning of the child’s central nervous system and mental health [7; 8].
In general, scholars agree that speech is a long and
complex process in which a child learns to master the
forms of that language in the atmosphere in which he
or she is being grown up. Speech development is
closely related to activities and communication. It is
carried out in several areas: improving the practical use
of language in communication with other people and
restructuring mental processes, which through language become a tool of thinking.
The process of speech development is a mental activity that is realized through the joint work of different
areas of the brain and has a complex psychophysiological organization that is individual for each child.
Speech acquisition is carried out taking into account
child’s abilities to process speech information, which is
reflected in oral or written speech. One of the regulators
of the pace and sequence of the process of speech acquisition is the formation of cognitive processes, availability of potential opportunities and inclinations of the
personality in the process of mastering language and
speech.
One of the important prerequisites for the speech
development of a primary schoolchild is functional capacity of the analytical systems of brain and their readiness for the interconnection in a complex process of
perception, correlation and transcoding of sensory information from one modality to another. The formation
of the child's visual and auditory perception, motor
functions, full-fledged optical-motor coordination (intersensory interactions) is the neurophysiological basis
for mastering oral and written speech.
Language acquisition in the process of speech development occurs on the basis of a certain cognitive
background, with the participation of all mental functions and processes, both intellectual and emotional.
Speech development is closely related to the processes
of attention, memory, perception, development of
thinking, especially analytical and synthetic activities
[3; 6; 9].
Sensory-motor, motor and sensory-perceptual
components of psychophysiological features of speech
of each child as a personality provide the psychosensomotor component of speech development of a primary
schoolchild.
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L. Vygotsky, O. Leontiev, S. Rubinstein emphasized that the consideration of all mental processes
should include a personal, motivational plan of relevant
activity. Speech, as any kind of mental activity, depends on a significant number of motivating, stimulating and emotional factors (A. Wallon, L. Wecker,
L. Vygotsky, B. Greenshpoon, M. Zhinkin, O. Zaporozhets, O. Luria, J. Piaget, I. Rumiantseva, E. Sobotovich, L. Tsvetkova, F. Yudovich, et al.). Motivation is
a necessary factor in the formation and development of
oral and written speech of primary school children in
the context of their educational activities; it guarantees
child's adaptation to school conditions. Speech activity
is determined by the needs, goals of life and social activities of a person. Learning activity, including learning and speaking, is a polymotivated one, because
child's activity has different sources: internal, external
and personal.
Cognitive and social needs of primary schoolchildren (desire for socially acceptable actions and
achievements), their living conditions (requirements,
expectations and opportunities), interests, needs, attitudes that determine the desire for self-realization in
learning and speech activities, provide a motivational
component of primary schoolchildren’s speech development.
The child's psyche is developing in two main directions – cognitive and verbal, because, while mastering a language, a child pays attention to his or her own
speech, the context in which it is manifested, and the
denotative situation [2; 4; 9].
In the process of speech perception, the child must
have a strategy of rapid programming and rapid decoding of the speech message. When formulating speech
utterances, especially coherent speech, the preparation
of their semantic structure and programming takes
place at the semantic stage and is largely determined by
the level of development of the child's cognitive activity. Mastering the language requires a high level of development of thinking, especially analytical and synthetic activities (R. Lalaeva, N. Serebriakova, E. Sobotovich). The integration of analytical-synthetic activities
of the brain leads to a generalized perception of phonemes, development of lexical-grammatical and semantic aspects of speech. The development of lexical
and grammatical aspects of speech also actualizes cognitive operations.
The level of speech development is also characterized by speech-linguistic and speech-pragmatic skills
and abilities. The first group reveals the extent to which
a child has mastered the system of language rules, and
the second – requires the child to master the system of
rules of communication with people. Speech-pragmatic
skills and abilities are a generalized ability – the result
of the unity of speech-linguistic, cognitive and interactive skills.
Implementation of coding, recoding, as well as the
use of speech-linguistic and speech-pragmatic skills
and abilities provides a language-cognitive component
of speech development of primary schoolchildren.
The child's speech as a functional system is purposeful and aimed at achieving a certain outcome. The
leading element of speech activity is self-control, the
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function of which is to track the correctness and completeness of speech actions. Self-esteem, as an integral
part of speech activity, is necessary for the formation of
reflection, which allows children to justify the correctness of their own statements. Performing a self-assessment action has a regulatory retrospective (the child has
heard something, said, written, understood the text
which he or she had read well or bad) and prognostic
value (can I say, hear, understand and write better). As
a result of speech activity, regulatory activity becomes
arbitrary, intentional, meaningful, which allows a child
to follow certain rules and norms of language and
speech. The main thing for the development of arbitrariness of operations of control, self-assessment and reflection is the ability to set a goal to perform the above
mentioned operations and independently control their
own speech activity. Self-control, self-assessment and
self-regulation constitute the activity-productive components of speech development of primary schoolchildren.
Motivational, language-cognitive and activityproductive components are components of socio-personal characteristics of speech development of primary
schoolchildren.
Thus, the formation of the psychophysiological
organization of the child, his or her mental functions,
socio-personal qualities (motivation, willpower, arbitrary self-regulation) according to the age of a child,
their full interaction and coordination are necessary for
children in the process of mastering oral and written
speech and development of all academic skills.
Taking into account the above mentioned aspects,
the primary task of the research is to carry out a systematic and complex analysis of the features of structuralfunctional components of speech development of primary school children with dysgraphia.
We agree with M. Fishman’s opinion (2001) that
the impairment or dysfunction of brain structures and
connections between them, changes in interhemispheric interaction can cause various types of speech
disorders, including dysgraphia. They are mostly combined with disorders of integrative brain activity during
the implementation of mental processes, perception of
sensory information, processes of attention, memory,
etc. [7].
Conclusions and suggestions. Thus, the integrity
and hierarchical structural organization of speech development of the child's personality are indicators of its
functioning from the point of view of leading positions
of the systematic approach. The structure of the speech
system involves the presence of individual components, each of which ensures its full development, and
all together they determine its integrity as a system.
Speech activity is characterized by the systematic implementation of its main functions in the process of interaction with the environment and people. Its implementation is provided by integrative mechanisms that
combine individual components, coordinate their functioning and ensure the integrity of the entire speech system. All these factors actualize the importance of the
research of speech system and its development from the
point of view of a methodological approach. This ap-
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proach helps to identify and anticipate research prospects of speech development of primary schoolchildren with dysgraphia taking into account the leading
tendencies of modern speech therapy science development.
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Аннотация
В статье предпринимается попытка проанализировать наиболее возможные и эффективные варианты
увеличения количества учебного времени, выделяемого студентам и самими студентами на освоение иностранного языка в условиях неязыкового вуза. Для достижения поставленной цели автор предлагает переосмыслить и реформировать формат самостоятельной работы студентов, сделав его полноценным компонентом непрерывного интерактивного учебного процесса.
Также подчеркивается практическая ценность перехода на преподавание базовых и профильных предметов на иностранном языке за счет дополнительной квалификации преподавательского состава, их активного творческого взаимодействия, а также качественной подготовки студентов на базе школьной программы. Третьим способом расширения временных рамок на освоение иностранного языка автор называет
активное внедрение в учебный процесс форматов игровой и проектной деятельности.
Abstract
The article attempts to analyse the most possible and effective options for increasing the amount of study
time allocated to students and by the students themselves for mastering a foreign language in a non-linguistic
university. To achieve this goal the author proposes to reconsider and reform the format of students' independent
work, making it a full-fledged component of a continuous interactive educational process.
The practical value of the transition to teaching basic and specialized subjects in a foreign language is also
emphasized through additional qualifications of the teaching staff, their active creative interaction, as well as highquality training of students based on the school curriculum. The author calls the third way to expand the time frame
for mastering a foreign language to actively introduce the formats of game and project activities into the educational process.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов; дистанционный формат обучения; эффективность; мотивация; качество обучения; глобальная игра
Keywords: independent work of students; distance learning format; efficiency; motivation; quality of education; global game
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Введение
Современная ситуация с постоянным сокращением очных аудиторных часов, выделяемых студентам на обучение иностранному языку, усугубляется также и мировым катаклизмом – пандемией –
которая «загоняет» студентов и преподавателей в
дистанционный режим. Дистант, в свою очередь,
имеет рад очевидных недостатков в сравнении с очными занятиями.
«На фоне всех этих неблагоприятных условий
для изучения (и тем более освоения «с нуля») иностранного языка следует рассматривать все возможные варианты-альтернативы по повышению
качества преподавания иностранного языка в неязыковом вузе» [5, 26].
По мнению автора, к числу наиболее возможных и реализуемых вариантов поддержания (и даже
улучшения) условий преподавания иностранных
языков, а также и качества освоения языка студентами можно отнести следующие:
Рационализацию и оптимизацию подхода к организации и мониторингу самостоятельной работе
студентов. Этот вариант позволит:
1) повысить в разы количество времени на изучения языка;
2) дать студентам возможность продуктивно
распределять время на учебу;
3) мотивировать студентов на освоение программы курса и даже выход за ее пределы.
Постепенный переход к преподаванию некоторых профильных дисциплин на иностранном языке.
Речь идет о полноценных курсах, проводимых преподавателями иностранного языка, имеющими
также профильное образование по преподаваемой
дисциплине.
Развитие проектной деятельности студентов,
допускающей большой процент самостоятельной
подготовки и небольшое количество очных или
даже дистанционных часов на контроль и проверку.
Далее в статье рассмотрим все три перечисленных варианта оптимизации и актуализации учебного процесса более подробно.
Переосмысление роли самостоятельной работы студентов в процессе обучения иностранному
языку в неязыковом вузе.
Ни для кого не секрет, что изучить основы иностранного языка, а тем более освоить его в совершенстве, является далеко не простой задачей. Хотим мы того или нет, но современная ситуация в обществе
ставит
перед
преподавателями
иностранного языка задачу компенсировать недостаток очного аудиторного общения педагога и учащихся за счет рационального подхода к организации и мониторингу процесса самостоятельной работы студентов.
Говоря о новом подходе к самостоятельной работе, автор не предпринимает попытки свести весь
учебный процесс к уже существующим форматам
очно-заочного и заочного обучения. Последние
также предполагают преобладающую долю самостоятельной подготовки студентов и минимальное
количество аудиторных часов на финальный контроль и оценку. В отличие от этих двух форматов
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обучения, оптимизированный формат самостоятельной работы студентов должен являться неотъемлемым компонентом непрерывного контакта и
сотрудничества преподавателя и студентов на протяжении всего учебного курса. Таким образом,
даже выполняя задания самостоятельно, у студентов не должно складываться впечатления некой
изоляции от группы, курса и преподавателя. Рассмотрим несколько важных изменений, которые
стоит внести в формат самостоятельной работы
студентов, чтобы он мог стать полноценной частью
непрерывного взаимодействия педагога и учащихся.
1. По мнению автора, одним из важнейших
условий будущей успешной работы студентов в
формате самостоятельной подготовки должна стать
первая установочная встреча курса. Именно на ней
происходит эмоциональный контакт между преподавателем и студентами, который призван обеспечить последних мотивацией к продуктивному автономному творчеству, когда педагога «не будет рядом». Правильно выстроенный диалог при первой
встрече должен не только сформулировать у студентов четкое представление о структуре курса,
элементах аттестации и итогового контроля, но и,
куда более важно, сформировать позитивную рабочую атмосферу, которая будет распространяться на
все время прохождения курса.
В идеале студенты должны почувствовать себя
членами единой команды и «признать» своим лидером преподавателя. Командный дух и ощущение
чувства ответственности за общий успех (ведь
именно он является максимальным желаемым результатом прохождения курса) помогут повысить
мотивацию каждого студента и группы в целом.
Подробнее о важности мотивации студентов и различных способов ее достижения можно прочитать
в статье Уварова В.И. «The problem of motivation of
students within the educational process and possible
strategies for its solution» [10, 63-68].
2. При условии установления позитивного
контакта между преподавателем и студентами, а
также создании долгосрочной эмоциональной атмосферы вовлечения в учебный процесс, самостоятельная работа студентов может проходить и без
постоянного мониторинга со стороны преподавателя. Но, если мы рассчитываем получить максимальную результативность по итогам курса, преподаватель должен «присутствовать» на всем протяжении самостоятельной работы студентов с
учебным материалом. Как уже говорилось ранее,
периодическая автономная работа студентов может
расширить рамки учебного времени, уделяемого
дисциплине.
Однако не следует также и перегружать студентов, давая им на самостоятельную подготовку
непосильный объем материала. Для того, чтобы исключить перегрузку студентов в автономном режиме и определить оптимальные (но при этом гораздо более широкие, нежели при консервативном
подходе к самостоятельной работе) временные
рамки, преподаватель сам должен пройти предлагаемый им курс, учитывая личностные особенности
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своих подопечных и оставляя возможности для
адаптивных изменений.
3. Говоря о преимуществах качественно продуманной организации самостоятельной работы студентов, следует отметить еще одно важное обстоятельство, а именно возможность учитывать личностные качества и возможности каждого студента
учебной группы. Таким образом, замотивированный на достижение результата студент, четко представляющий структуру курса (и каждого отдельного модуля), может самостоятельно регулировать
активность своей учебной деятельности в рамках,
предусмотренных программой курса. Например,
если студент выполняет конкретный модуль заданий быстрее «норматива», у него появляется альтернатива: приступить к выполнению следующего
модуля или отдохнуть. Главным качеством подобной автономной работы является проявление осознанности и ответственности со стороны учащихся,
обеспеченное правильным подходом к самостоятельной работе студентов, речь о котором шла
выше.
Преподавание некоторых профильных дисциплин на иностранном языке.
Вторым наиболее эффективным, по мнению
автора, способом существенного увеличения учебного времени на освоение иностранного языка в неязыковом вузе может стать постепенный переход от
преподавания базовых и профильных предметов на
родном языке к подаче материала на иностранном
языке. Это позволит увеличить время языковой
практики студентов во много раз.
В идеале профильный предмет должен вести
педагог, имеющий профильное высшее образование и свободно владеющий общим и профильным
иностранным языком. Безусловно, в короткие
сроки такой переход практически невозможен, так
как:
1) не все педагоги на данный момент отвечают
требованию профессиональным владением фактически двух дисциплин (язык плюс профильный
предмет);
2) уровень учащихся далеко не всегда соответствует минимуму, необходимому для освоения дисциплин на иностранном языке;
3) требуется время на разработку новых учебных программ и составление базы учебного контента.
Переход на преподавание университетских
дисциплин на иностранном языке должен предполагать предварительную подготовку не только педагогов (например, в виде курсов повышения квалификации), но, что еще более важно, самих студентов. Выполнением этой задачи должна
заниматься школа, которая тоже требует процесса
реформирования.
На промежуточном этапе перехода к преподаванию базовых и профильных предметов в неязыковом вузе, автор предлагает активно использовать
творческое взаимодействие педагогов профильных
предметов и преподавателей иностранного языка.
Совместное сотрудничество двух педагогов-профессионалов в своих областях открывает широкий
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спектр возможностей для качественной подготовки
перехода учебного процесса на новый формат.
Проектная деятельность как идеальный формат для самостоятельной работы студентов.
Перечисленные выше возможности существенного увеличения учебного времени студентов
на освоение иностранного языка в неязыковом вузе
можно реализовать на оптимальном для этих целей,
по мнению автора, формате обучения – проектной
деятельности. При этом речь не идет о бесконечных
скучных докладах или презентаций, которые дают
малую отдачу в плане формирования языковой
компетенции студентов исключительно за счет своего чрезмерного количества и единообразия представления материала.
«Помочь сделать изучение иностранного
языка значительно более привлекательным для студентов и, что крайне важно, более эффективным и
актуализированным может внедрение технологии
игры» [4, 109]. Процесс обучения иностранному
языку с подавляющей долей самостоятельной работы студентов, представляющий собой симбиоз
проектной деятельности и игры автор называет
«глобальной игрой». «В очень упрощенном виде
«глобальная игра» представляет собой цепочку из
логически взаимосвязанных кейсов, ведущую к
определенному «финалу». Особую актуальность
глобальная игра может иметь в процессе обучения
студентов языку их специальности, то есть в той
языковой среде, в которой им предстоит работать
после окончания вуза.» [4, 109]
В условиях дистанционного обучения формат
глобальной игры идеально вписывается в учебный
процесс, где подготовка к каждому модулю осуществляется студентами самостоятельно (с использованием инструкций педагога и его постоянным
мониторингом процесса), а реализация – в виде
встреч в онлайн режиме (в формате кейса, ролевой
игры, круглого стола, конференции, конкурса творческих проектов и т.д.).
Кроме того, интересный формат и качественно
продуманный сценарий позволят заинтересовать
студентов и, тем самым «заставить» их «добровольно» и искренне уделять максимум времени
освоению иностранного языка, стремиться к лучшему результату, то есть успешному прохождению
учебного курса.
Заключение
По мнению автора, сложившаяся в современном мире обстановка с пандемией и сопутствующими режимами дистанцирования и самоизоляции
дает образовательному сообществу возможность
по-новому взглянуть на ранее недооцененные форматы организации учебного процесса, такие как автономная работа студентов, являющаяся неотъемлемой частью непрерывного интерактивного взаимодействия преподавателя и студентов.
Именно такой подход к самостоятельной работе студентов, а также расширение платформы
освоения и практики иностранного языка (на базе
преподавания профильных дисциплин) в симбиотическом взаимодействии с современными форматами игровой и проектной деятельности, призван,
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по мнению автора, значительно увеличить объем
учебного времени, выделяемого на иностранный
язык даже в неязыковом вузе.
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Анотація
В статті висвітлені сутність та структура техніко-технологічної компетентності майбутніх бакалаврів
професійної освіти автотранспортного профілю. Визначено, що ключове місце серед професійних компетентностей бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю займає техніко-технологічна компетентність. Визначена сутність техніко-технологічної компетентності та виокремлені структурні компоненти техніко-технологічної компетентності майбутніх бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю:
гностичний, операційно-діяльнісний та особистісний компоненти.
Abstract
The essence and structure of technical and technological competence of bachelors majoring in automotive
technology are presented in the article. It is emphasized that the technical and technological competence is the key
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one among the professional competencies of bachelors majoring in automotive technology. The content and structural components of technical and technological competence of bachelors majoring in automotive technology are
defined. They are the following: gnostic, operational-activity and personal.
Ключові слова: техніко-технологічна компетентність, структура компетентності, компоненти технікотехнологічної компетентності, бакалавр професійної освіти, автотранспортний профіль.
Keywords: technical and technological competence, competence structure, components of technical and
technological competence, bachelors majoring in automotive technology.
Постановка проблеми.
Сучасна філософія освіти базується на компетентнісному підході, тобто спрямуванні освітнього
процесу на формування низки компетентностей
особи, необхідних для її успішної соціалізації, навчання та/або провадження професійної діяльності
[1]. При цьому, підготовка майбутніх фахівців різних спеціальностей, у т.ч. бакалаврів професійної
освіти автотранспортного профілю, націлена на опанування динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших
особистих якостей як інструментальної основи професійної діяльності, формування самоздатності до
оптимальних дій та успішного виконання низки трудових функцій у певній професійній сфері.
Переліки трудових функцій фахівців різноманітних професійних сфер у певні часи містилися в
таких нормативних документах як посадові інструкції, кваліфікаційні характеристики професій та
спеціальностей, професіограми, освітньо-кваліфікаційні характеристики державних стандартів професійно-технічної освіти та державних стандартах
вищої освіти (ДС ВО), що створювалися на основі
діяльнісного підходу, професійні стандарти спеціальностей, стандарти професійної (професійно-технічної) освіти та стандарти вищої освіти нового покоління, створені на базі компетентнісного підходу
та ін. У 90-х роках ХХ століття виробничі функції
фахівців були покладені в основу формування галузевої компоненти ДС ВО першого покоління в термінах компетентностей та результатів навчання [2].
Стимулом подальшого запровадження компетентнісного підходу в освіті, на нашу думку, виступило активне розроблення професійних стандартів
спеціальностей, в яких виокремлені трудові функції
та відповідні їм професійні компетентності за трудовою дією або групою трудових дій. При цьому,
професійна компетентність як інтегративне утворення, або набір професійних компетентностей фахівця певної спеціальності, відтворює структуру і
специфіку його майбутньої професійної діяльності,
що характеризується певним змістом праці (мета,
предмети, продукти, засоби, способи та умови).
Водночас, у структурі компетентності, відповідно до цілісного уявлення К. Платонова про особистість та синтезу пов’язаних між собою чотирьох
підструктур [3]: біологічної, індивідуальних психологічних особливостей окремих психічних процесів, соціального досвіду й спрямованості, дослідники зазвичай виокремлюють такі складники:
знання, уміння та навички; досвід діяльності; цінності; ставлення та якості особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Концептуальним засадам професійній освіті
присвячені праці вітчизняних та зарубіжних дидактів (В. Андрущенко, В. Безрукова, В. Биков, С. Гончаренко, Р. Гуревич, Е. Зеєр, І. Зязюн, І. Лернер,
Н. Ничкало, О. Новіков, В. Кремень, С. Максименко,
Я. Цехмістер, О. Чалий та ін.). Підготовка педагогів
професійного навчання є об’єктом досліджень авторів (С. Артюх, С. Батишев, О. Бєлова, А. Кірсанов, О. Коваленко, Н. Кузьмина, Т. Кудрявцев,
В. Ложкин, М. Лазарєв, О. Літвінова, В. Мосолов,
О. Щербак, Ф. Якубов та ін.). Проблемам проектування цілісного процесу формування та розвитку у
майбутніх педагогів професійного навчання професійної компетентності та її окремих компонентів
присвячені роботи дослідників (Н. Брюханова,
І. Гетьманська, Н. Грахольська, О. Мельниченко,
Г. Стайнов, Л. Тархан, О. Шумилова та ін.).
Особливу увагу в межах нашого дослідження
привертають роботи авторів щодо підготовка фахівців автомобільної галузі до обслуговування та ремонту автомобілів, а саме, кваліфікованих робітників системи професійно-технічної освіти – О. Дубініної, А. Кононенка; техніків – В. Давискиби,
Л. Тіхонової; а також педагогів професійної освіти
автотранспортного профілю – І. Герніченка, Г. Зікія, А. Іванової, І. Каньковського.
Не дивлячись на широке коло наукових розвідок, проблема формування техніко-технологічної
компетентності (ТТК) майбутніх бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю не набула
належної уваги. Залишається нез’ясованим зміст
поняття «техніко-технологічної компетентності
майбутніх бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю», не визначено структуру і не
схарактеризовані компоненти цієї компетентності.
Формування цілей статті.
Метою статті є висвітлити сутність техніко-технологічної компетентності майбутніх бакалаврів
професійної освіти автотранспортного профілю та на
основі структурно-функціонального аналізу професійної діяльності фахівців цієї спеціалізації виокремити і схарактертеризувати її структурні компоненти.
Виклад основного матеріалу дослідження.
На ринку праці автомобільна галузь представлена широким спектром професій. Серед них вирізняється група автомеханічних спеціальностей та
кваліфікацій фахівців (автомеханік, електромеханік
автотранспортних засобів, мехатронік з технічного
обслуговування і ремонту колісних транспортних
засобів, технік дільниці технічного сервісу колісних транспортних засобів, механік з технічного
сервісу колісних транспортних засобів, механік автоколони, слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів та ін.), змістом праці яких є діагностика
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стану, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів на етапі їх експлуатації. Згідно з
діючим Класифікатором видів економічної діяльності КВЕД-2010 [4], ця діяльність відноситься до
класу 45.20 «Технічне обслуговування та ремонт
автотранспортних засобів» сектора G «Оптова та
роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» і містить такі види робіт:
- механічні ремонти та ремонт електричних
та електронних систем;
- поточне обслуговування; ремонт автотранспортних засобів;
- напилення та фарбування тощо.
Оскільки сучасні автомобілі є складними технічними засобами, їх конструкція та технології обслуговування постійно ускладняються, автоматизуються процеси керування, автомобіль «інтелектуалізується» в цілому, підготовка фахівців цієї галузі
відноситься до наукоємної, а, відтак, потребує
знань основ природничих наук, ґрунтовних загально технічних знань, основ техніки, технологічних
процесів та умов їх реалізації, практичних умінь використання різноманітного технологічного оснащення, пристроїв та інструментів тощо.
Системогенез трудової діяльності фахівців автотранспортної галузі, виконаний нами на основі
методики В. Д. Шадрикова [5], що передбачає проведення аналізу на декількох рівнях: особистісномотиваційному, компонентно-цільовому, структурно-функціональному, інформаційному, психофізіологічному, індивідуально-психологічному. Серед
перерахованих ключовим вважаємо структурнофункціональний рівень, що дозволяє виявити
зв’язки між окремими компонентами діяльності,
встановити значимість цих зв’язків і вагу окремих
структурних компонентів, розкрити функціональну
підпорядкованість і динамічну організацію структурних компонентів діяльності. Специфіку майбутньої професійної діяльності фахівців автотранспортної галузі характеризуємо через такі компоненти:
1) завдання діяльності – потреба, що виникає
в певних умовах і може бути задоволена в результаті певної структури діяльності (проведення технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів в умовах спеціалізованих підприємств
– станцій технічного обслуговування);
2) предмети діяльності (праці) – елементи навколишнього середовища, що суб’єкт має до початку своєї діяльності та які підлягають трансформації у продукт (несправності механізмів та систем,
агрегатів і вузлів автотранспортних засобів);
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3) засіб діяльності – об’єкт, що опосередковує
вплив суб’єкта на предмет діяльності, або те, що зазвичай називають «знаряддям праці» (основне та
допоміжне технологічне обладнання (верстати, технологічні машини, автоматичні лінії, складальні,
випробувальні стенди, підйомні пристрої, крани
тощо), організаційне обладнання (засоби для розміщення і зберігання пристроїв, інструментів, допоміжних матеріалів, запасних частин і документації),
пристрої та інструменти (різальний, вимірювальний, допоміжний інструмент та пристрої), якими
оснащені дільниці (робочі місця);
4) процедура діяльності (праці) – технологія
(спосіб, метод) одержання бажаного продукту (послідовне виконання технологічних операцій з технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів з дотриманням правил безпечної праці);
5) умови діяльності (праці) – характеристика
оточення суб’єкта в процесі діяльності (температура, склад повітря, рівень акустичних шумів, пристосувань приміщення до праці, меблі, а також соціальні умови, просторові та часові чинники) – транспортні, ремонтні та сервісні підприємства,
станції технічного обслуговування. Для приміщень
характерна загазованість повітря, запах палива, мастил, різних рідин (розчинників, лаків, фарб, електроліту тощо), температура навколишнього повітря
– 18-20°С, відносна вологість – 40-60%, швидкість
руху повітря – 0,1-0,2м/с. Можливо виконання окремих робіт на відкритому повітрі, в незручних позах; велике навантаження на опорно-руховий апарат і зоровий аналізатор, темп роботи довільний.
6) продукти діяльності – те, що створено в
процесі діяльності (стан автотранспортного засобу,
що відповідає умовам безпечної експлуатації, справні елементи конструкції; складові вузлів, агрегатів
та систем автомобільних засобів).
При цьому, трудова діяльність фахівців з технічного обслуговування та ремонту автомобілів відображена низкою функцій, серед яких ключовими
є такі:
технічна (раціонально використовувати матеріали, прилади, інструменти, обладнання, енергоносії та технічну документацію, контролювати технічний стан діагностичного обладнання та устаткування і виконувати його технічне обслуговування,
діагностувати технічний стан транспортних засобів, їх систем та складових) та технологічна (виконувати технологічні операції технічного обслуговування та ремонту автомобілів; дотримуватися вимог із забезпечення охорони праці на виробництві)
(рис. 1) [6].
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Рисунок 1
Технічна та технологічна функції в професійній діяльності фахівців автотранспортної галузі
З огляду на те, що в щоденній роботі автомеханіків володіння навиками користування технологічним оснащенням організацій, що надають послуги
з технічного обслуговування, ремонту та тюнінгу
автотранспорту, і уміння виконувати за їх допомогою низку технологічних операцій щодо обслуговування та ремонту автомобілів, тісно пов’язані між
собою, зазвичай ці дві функції поєднують в одну і
називають техніко-технологічною. Отже, ядром
трудової діяльності фахівців автомеханічних спеціальностей виступає техніко-технологічна функція, що передбачає на основі розуміння принципів
функціонування спеціального обладнання та устаткування в галузі автотранспорту уміння застосовувати необхідні інструменти, оснащення та методи
для вирішення типових складних завдань (проведення комплексу технологічних операцій технічного
обслуговування та ремонту автомобільного транспорту, вузлів, агрегатів та систем).
Водночас, слід зазначити, що професійним
стандартом «Педагог професійного навчання» встановлена умова допуску педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти до роботи за професією – наявність професійної кваліфікації з робітничої професії, аналогічної змісту спеціалізації в
межах спеціальності 015 «Професійна освіта» [8].
Отже, для педагога професійного навчання спеціалізації 015.38 «Професійна освіта. Транспорт»

обов’язковою вимогою допуску до роботи за фахом
є здобута ним професійна кваліфікація автотранспортного профілю, рівень якої вище на один розряд
(клас, категорію) встановленого освітньою програмою для випускників закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
Виходячи з визначення професійної компетентності як «сукупності знань, умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості, що забезпечують здатність виконувати на певному рівні трудові функції, визначені відповідним професійним
стандартом [9], дослідники сфери професійної підготовки фахівців автотранспортної галузі залежно
від рівня освіти виокремлюють спектр професійних
компетентностей, серед яких незмінною залишається техніко-технологічна компетентність.
Так, на думку І. Васильєва, професійна компетентність педагога професійного навчання складається
з двох інтегрованих складових: техніко-технологічної
(інженерної) та психолого-педагогічної [10]. Технічна
та технологічна компетенції виокремлені І. Каньковським [11] як найбільш важливі, основні у професійній компетентності інженера-педагога автотранспортного профілю. На переконання Л. Тархан, технікотехнологічна компетентність є обов’язковою характеристикою інженера-педагога [12].
Позиція науковців збігається з підходом формування вимог до підготовки фахівців у чинному
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стандарті вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [13] та відповідній
освітньо-професійній програмі, зокрема, «Професійна освіта (Транспорт)» [14], що також містять техніко-технологічну компетентність. Відтак, техніко-технологічна компетентність є невід’ємною

Технічна
компетентність
Технологічна
компетентність

17
складовою професійної компетентності фахівців
професійної освіти автотранспортного профілю,
вона посідає наріжне місце в структурі професійної
компетентності і виступає ядром в професійній діяльності цих фахівців. Співвідношення різних видів
компетентностей фахівців професійної освіти автотранспортного профілю представлено на рис.2.

Технікотехнологічна
компетентність

Професійна
компетентність

Рис. 2 Співвідношення різних видів компетентностей фахівців професійної освіти автотранспортного
профілю
Оскільки сутністю професійної компетентності є відповідна трудова функція фахівця певної
спеціальності, покладена в основу цієї компетентності, інтегроване поняття «техніко-технологічна
компетентність фахівців професійної освіти автотранспортного профілю» розглядається нами як здатність до постановки цілей та завдань функціонування техніки й технології на основі загальнотехнічних принципів вибору змісту професійної
діяльності з технічного обслуговування та ремонту

автотранспортних засобів, уміння організовувати й
контролювати виробничий процес, забезпечувати
його постійне покращення.
Зміст ТТК в нормативних документах, що регламентують підготовку фахівців автомобільного
транспорту та бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю в умовах організацій, які надають послуги з технічного обслуговування, ремонту та тюнінгу автотранспорту, подаємо у табличній формі.
Таблиця
Зміст ТТК в нормативних документах, що регламентують підготовку фахівців автомобільного транспорту та бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю
Рівень освіти /
Назва та код кваліспеціальність або проЗміст техніко-технологічної компетентності
фікації/
фесія
фахівця
відповідно до [4]
(спеціалізація)
- здатність виконувати розрахунки технологічних
Перший
(бакалаврсь- Інженер з діагнос- процесів в галузі автомобільного транспорту;
кий) рівень вищої освіти тування технічного - здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати
/
стану колісних тра- інформацію (дані) в галузі автомобільного транспорту;
Професійна освіта
нспортних засобів
- здатність обслуговувати автомобільний транспорт рі(Транспорт) [14]
Код КП – 2145.2
зних конструкцій з використанням сучасного ремонтного обладнання.
- здатність діагностувати, виконувати технічне обслуФахова
передвища Механік з технічговування та ремонт транспортних засобів усіх категоосвіта / Автомобільний ного сервісу
рій;
транспорт (Обслуго-ву- колісних транспор- здатність до виявлення дефектів та визначення дільвання та ремонт автомо- тних засобів
ниці для проведення ремонту згідно з технологічною
білів і двигунів) [15]
Код КП – 3115
документацією.
- здатність виконувати ремонт і складання автомобілів;
- здатність розбирати, дефектувати деталі;
- здатність перевіряти гальмові та ходові властивості
Професійно-технічна
Слюсар з ремонту автомобілів;
освіта / Слюсар з ремо- колісних транспор- - здатність виявляти і усувати дефекти, несправності у
нту колісних транспорт- тних засобів
процесі регулювання і випробування агрегатів, скланих засобів [6]
Код КП – 7231
дових одиниць і приладів;
- здатність виконувати статичне і динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації;
- здатність складати дефектні відомості.
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Як видно з таблиці, обсяги та зміст ТТК фахівців автомобільного транспорту, а також бакалаврів
професійної освіти автотранспортного профілю, різняться в залежності від рівня освіти. Так, у бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю ця компетентність проявляється через здатність обслуговувати автомобільний транспорт
різних конструкцій з використанням сучасного ремонтного обладнання. При цьому технологічна
складова компетентності відображена узагальненим терміном «обслуговувати», що вміщує групу
трудових дій щодо автотранспортного засобу, а
саме, на основі результатів діагностування технічного стану автомобіля ремонтувати та /або здійснювати заміну несправних деталей та вузлів, проводити комплекс операцій, спрямованих на підтримання автомобіля в справному та працездатному
стані тощо. А технічна складова компетентності передбачає «використання сучасного ремонтного обладнання», тобто контроль його технічного стану та
технічне обслуговування. Крім цього, до спектру

Гностичний
компонент

трудових дій бакалавра професійної освіти автотранспортного профілю в межах техніко-технологічної компетентності відносять виконання розрахунків технологічних процесів в галузі автомобільного
транспорту.
Щодо ТТК фахівців фахової передвищої освіти
(на прикладі механіка з технічного сервісу колісних
транспортних засобів), вона містить аналогічні
групи трудових дій діагностування та технічного
обслуговування автомобілів значно меншого обсягу, а робітник з професійно-технічною освітою
здатний виконувати в межах техніко-технологічної
компетентності обмежене коло технологічних операцій (розбирання та збирання агрегатів (вузлів),
виявлення та усунення дефектів, дефектування деталей тощо).
Базуючись на позиціях вітчизняних дослідників щодо структури компетентності (Н. Бібік,
О. Локшина, В. Петрук) виокремлюємо такі компоненти ТТК бакалавра професійної освіти автотранспортного профілю: гностичний, операційно-діяльнісний та особистісний (рис.3).

Операційнодіяльнісний
компонент

Особистісний
компонент

Рис. 3 Структура техніко-технологічної компетентності бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю
Гностичний компонент ТТК містить знання законів та інших нормативно-правових акти, нормативних документів з питань надання послуг і захисту прав споживачів, технічних приписів щодо призначень, конструкції, технічного обслуговування та
ремонту автомобілів; основ теорії автомобіля, двигунів внутрішнього і зовнішнього згорання, механічних, електричних, гідравлічних, пневматичних та
комбінованих передач; системи загальної, активної
і пасивної безпеки; системи управління двигуном;
контрольних засобів, приладів і пристроїв, які застосовують під час перевірки, налагодження і випробувань; сфери технічного сервісу і правил технічної
експлуатації колісних транспортних засобів, їх компонентів і запасних частин; змісту технологічних

процесів і організації виконання технічного обслуговування та ремонтування; порядку оформлення технічної документації; основ економіки, організації
праці, виробництва та управління; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з
гібридним приводом, зокрема міжнародні технічні
регламенти щодо експлуатації транспортних засобів;
правила життєдіяльності та безпеки праці та ін.
Операційно-діяльнісний компонент ТТК передбачає наявність уміння обирати і застосовувати
організаційне, технологічне устаткування та оснащення дільниці (робочого місця) для вирішення типових складних завдань керуючись вимогами дотримання правил безпеки праці і правилами надання послуг з технічного обслуговування та
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ремонту автомобільного транспорту; проводити корегування нормативів технічного обслуговування і
поточного ремонту автомобілів, організувати виробничі і технологічні процеси ремонту автомобілів,
їх агрегатів, відновлення деталей (визначати та оцінювати технічний стан рухомого складу та його основних частин за допомогою контролю (діагностування), виявляти і аналізувати причини несправностей, відмов агрегатів, механізмів і систем
автомобілів та усувати їх експлуатаційними методами, обирати найбільш ефективні шляхи та способи усунення несправностей на основі використання сучасних методів і способів ремонту; оцінювати якість відновлення деталей ремонту
автомобілів.
Особистісний компонент ТТК характеризується сукупністю професійно важливих якостей
(відповідальність, організованість, креативність, акуратність, терплячість, обережність, ретельність, наполегливість, точність, систематичність в роботі) та здібностей особистості бакалавра професійної освіти
автотранспортного профілю (технічний інтелект, логічне мислення, нестандартне мислення, довготривала й оперативна пам’ять, розвинена уява, висока
концентрація уваги та ін.), що впливають на його
професійну діяльність; психодинамічних властивостей
(висока емоційна стабільність, добра саморегуляція
поведінки, поміркована сенситивність, здатність до
її переключення, сенсо-моторна координація, орієнтування у просторі, окомір тощо), інтересів до техніко-технологічних інновацій та прагнення постійного професійного зростання.
Висновки. Отже, аналіз діяльності фахівців у
галузі автомобільного транспорту свідчить, що основною функцією фахівців є техніко-технологічна,
оскільки саме вона пов’язана з технологічним розвитком сучасного виробництва та інноваціями, не
залежно від освітнього рівня підготовки фахівця.
Відповідно до вимог професійного стандарту спеціальності 015 «Професійна освіта» майбутні бакалаври професійної освіти автотранспортного профілю мають володіти професійною кваліфікацією з
робітничої професії, аналогічною змісту спеціалізації. Відтак, техніко-технологічна компетентність є
наріжною у структурі професійної компетентності
педагога професійної освіти автотранспортного
профілю і містить гностичний, операційно-діяльнісний та особистісний компоненти.
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Анотація
У результаті експериментального дослідження було здійснено педагогічне моделювання процесу професійного розвитку майбутніх учителів трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи.
Запропоновано структурно-функціональну модель та інтерактивну розвивальну програму, реалізація яких
здійснювалася на особистісно-мотиваційному, інноваційно-збагачувальному, рефлексивно-діяльнісному і
результативно-діагностичному етапах. Висвітлюються результати експериментального дослідження, підтверджується дієвість запропонованих методик.
Abstract
As a result of experimental research, pedagogical modeling of the process of professional development of
future teachers of labor education and technology in the process of independent work was carried out. A structuralfunctional model and an interactive development program are proposed, the implementation of which was carried
out at the personal-motivational, innovation-enriching, reflexive-activity and result-diagnostic stages. The results
of the experimental study are highlighted, the effectiveness of the proposed methods is confirmed.
Ключові слова: майбутні вчителі трудового навчання та технологій, професійний розвиток, самостійна робота, дослідження, інтерактивна розвивальна програма.
Keywords: future teachers of labor training and technology, professional development, independent work,
research, interactive development program.
Постановка проблеми. Третє тисячоліття визначає світові тенденції у розвитку вітчизняної професійної освіти – три могутніх процеси – глобалізації, інтернаціоналізації і європеїзації, які зумовлюють глибинні перетворення у професійній
підготовці фахівців у закладах вищої освіти. Сучасна динаміка світових тенденцій розвитку суспільства і ринку праці вимагає формування випереджувальної освітньої політики, забезпечення належного рівня професійного й особистісного
розвитку майбутнього вчителя трудового навчання
та технологій.
На важливості ефективного професійного розвитку майбутніх учителів акцентується увага у низці державних нормативно-правових документів
(Закони України «Про вищу освіту» (2014), «Про
освіту» (2017), «Про фахову передвищу освіту»
(2019); галузевій «Концепції розвитку неперервної
педагогічної освіти» (2013); «Стратегії розвитку
позашкільної освіти» (2018), документі «Спільні
європейські принципи щодо вчительських компетентностей і кваліфікацій» («Common European

Principles
for
Teacher
Competences
and
Qualification», 2005 р.), Рекомендаціях Європейської Ради і представників Урядів країн-членів «Про
поліпшення якості педагогічної освіти» («On
improving the quality of teacher education», 2007 р.)
та ін.) тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати аналізу науково-педагогічних джерел показують, що значна кількість вітчизняних та зарубіжних дослідників вивчали методику проведення
педагогічного експерименту (Р. Агафонов, В. Загвязинський [4], Ю. Бабанський [1], В. Пілюшенко,
І. Шкрабан, І. Славенко [5]), але поза увагою науковців залишається дослідження ефективності професійного розвитку майбутніх учителів трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи.
Виклад основного матеріалу. Експериментальна перевірка ефективності забезпечення процесу
професійного розвитку майбутніх учителів трудового навчання та технологій у процесі самостійної
роботи проводилися упродовж 2014-2019 рр. на
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базі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, Криворізького
державного педагогічного університету, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, окремі аспекти уточнювалися у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.
Усього в дослідженні брали участь 122 студенти, які навчалися за спеціальністю 014 Середня
освіта (Трудове навчання та технології) та 24 викладачі ЗВО.
Для експериментального дослідження проблеми професійного розвитку майбутнього вчителя
трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи започатковано педагогічний експеримент, що складався з трьох етапів: констатувального, формувального та контрольного.
На констатувальному етапі дослідження було
встановлено стан рівнів (початковий, середній, достатній, високий) професійного розвитку майбутніх учителів трудового навчання та технологій за
визначеними критеріями (ціннісно-мотиваційний,
когнітивно-технологічний,
операційно-діяльнісний, оцінно-рефлексивний).
На формувальному етапі експерименту в межах освітнього процесу зазначених ЗВО перевірено
ефективність системи професійного розвитку майбутніх учителів трудового навчання та технологій у
процесі самостійної роботи через доведення дієвості: обґрунтованих теоретико-методологічних положень, з’ясування результативності організаційно-педагогічних умов, технології проектування
змісту, методик теоретичної, практичної й методичної підготовки, навчально-методичного забезпечення для організації та керівництва самостійною
роботою майбутніх учителів, підготовленості до
участі в інтерактивній розвивальній програмі професійного розвитку в освітньо-професійній діяльності.
У експериментальних групах досліджуваних у
процесі формувального експерименту застосовувалась інтерактивна розвивальна програма, яка передбачала проведення комплексної роботи щодо якісного забезпечення процесу професійного розвитку
майбутніх учителів трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи. Крім того, було
оновлено зміст професійної підготовки майбутніх
учителів трудового навчання та технологій, упроваджено в практику роботи інноваційні технології і
сучасні методи навчання. У контрольних групах
процес професійного розвитку майбутніх учителів
трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи відбувався за традиційною системою роботи у закладах вищої освіти.
Інтерактивна розвивальна програма професійного розвитку майбутнього вчителя трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи у
навчально-професійній діяльності побудована на
засадах інтегрованої авторської концепції (за В. Бенерою [2]), яка проєктується на реальну діяльність
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майбутньої професії (науково-дослідницьку, художньо-проектну, конструкторську, технологічну, організаційно-управлінську, аналітичну роботу тощо.
Постановка проблеми порівнювалася з навчальними можливостями студента і рівнем вимог, які
передбачаються освітньо-професійною характеристикою фахівця даного профілю. Головна функція
авторської інтегрованої концепції організації самостійної роботи – прогностична, а один із головних
видів діяльності – проєктивний. У рамках професійно орієнтованої технології навчання процес засвоєння теоретичних знань, формування професійних умінь та якостей особистості фахівця є можливим в умовах створення і реалізації студентами
проєкту навчальної дисципліни, який стає засобом
досягнення мети оволодіння професійною компетентністю. Студент опановує технологію перетворення знань і способів діяльності всіх розділів освітньо-професійної програми на засіб вирішення професійних задач. Технологічний підхід служить
необхідною умовою підвищення якості освіти, вдосконалення його змісту, і, як наслідок цього – підвищення професійної компетентності майбутніх
фахівців [3, с.62].
Формувальний експеримент і реалізація інтерактивної розвивальної програми дослідження проводилися у чотири етапи:
– особистісно-мотиваційний етап – передбачав мотивоване занурення майбутніх учителів
трудового навчання та технологій до співпраці і
партнерства у процесі технологій самостійної роботи з метою розвитку усвідомлення необхідності
безперервного професійного розвитку; інтерактивне засвоєння теоретичних знань у процесі групової
та індивідуальної освітньо-професійної діяльності з
метою розвитку стійкого інтересу до майбутньої
професії, ознайомлення із сучасними технологіями
та техніками технологічної освіти задля умотивованості до здобуття системних педагогічних знань,
особистісного та професійного зростання;
– інноваційно-збагачувальний етап – забезпечував збагачення знаннями новітніх технологій та
вміння їх застосовувати у освітньо-професійній діяльності з проєкцією на майбутню професію;
сприяв розвитку проєктно-технологічної підготовленості та здатність до збагачення стратегіями самостійної роботи в особистісному та професійному
становленні;
– рефлексивно-діяльнісний етап – сприяв розвитку умінь і навичок групової роботи, креативних
здібностей майбутніх учителів трудового навчання
та технологій у практичній діяльності з використанням інноваційних форм організації освітнього процесу, а саме: кооперативного навчання (робота в
малих групах, де ефективно поєднується використання традиційних та інноваційних методів); взаємного навчання (передача знань від більш підготовлених студентів своїм товаришам); інтерактивного навчання (співнавчання і взаємонавчання з
використанням інтерактивних технологій і методів
навчання); проблемного навчання (розв’язання проблемних ситуацій); перевернутого навчання (засвоєння нового матеріалу в процесі самостійної роботи
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студентів з відповідним інструментарієм у поєднанні з груповою практичною навчальною діяльністю);
– результативно-діагностичний етап – забезпечував використання методів самооцінки і самоаналізу, рефлексивних вправ та тренінгових завдань для оцінювання майбутнім вчителем трудового навчання та технологій власної діяльності та
самого себе як особистостей; формування у них потреб і мотивів самопізнання; підвищення рівня самоповаги, самосхвалення у процесі результативної
самостійної роботи.
На кожному етапі інтерактивної розвивальної
програми процесу професійного розвитку майбутніх учителів трудового навчання та технологій у
процесі самостійної роботи реалізовувалися певні
педагогічні умови вдосконалення досліджуваного
феномена.
Для проведення експериментальної роботи з
майбутніми вчителями трудового навчання та технологій проводилася робота щодо вмотивованого і
творчого їх занурення до цікавої та змістовної освітньо-професійної діяльності у процесі самостійної
роботи. З цією метою науково-педагогічні працівники застосовували наступні методи і прийоми:
врахування запитів, інтересів студентів, застосування для обговорення різних тем означеної проблематики, які надавали їм можливість проявити
власну самостійність та ініціативність; використання методів стимулювання освітньо-професійної
діяльності – ситуацій успіху в процесі залучення до
навчання всіх студентів і виконання завдань, посильних для них; заохочення студентів шляхом постійного спостереження за їх досягненнями в навчанні та їх відзначенням, отже, розвиток віри у
себе.
Особистісно-мотиваційний етап передбачав
з’ясування із майбутніми вчителями трудового навчання та технологій, що розвиток відбувається
тільки в тих, хто має необхідні якості, зокрема: внутрішню мотивацію на досягнення високих результатів у професійній діяльності; здатність до самопізнання і розвитку; розуміння змісту і методичних
основ розвитку.
У бесідах із майбутніми вчителями трудового
навчання та технологій ми дійшли до спільної думки про те, що особистість повинна добре розуміти
себе, свої особливості характеру, «слабкі» та «сильні» сторони характеру й темпераменту, повинна
сприймати себе такою, якою вона є, а за необхідності їх корегувати та вдосконалювати.
Однією з найважливіших проблем процесу
професійного розвитку майбутніх учителів трудового навчання та технологій є точне і чітке розуміння його цілей.
Отже, перший етап розвивальної програми був
орієнтований на правильну організацію освітньопрофесійної діяльності в ЗВО, створення емоційнокомфортної атмосфери процесу професійного розвитку майбутнього вчителя трудового навчання та
технологій у процесі самостійної роботи, засвоєння
теоретичних знань з проєкцією на майбутню професію.
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Найбільш важливим результатом групової роботи на цьому етапі формувального експерименту
стали перетворення на основі переосмислення сучасних життєвих цінностей внутрішнього світу її
учасників, що отримало в науці назву «аксiкреацiя»
(«вирощування» у людини чи групи людей нових
цінностей, або переосмислення старих) [6]. Основними цінностями для нашої експериментальної роботи стали «партнерство», «співпраця» і «успіх». У
процесі самостійної роботи студентам доводилось,
що навчальна праця є успішною і жаданою тільки
тоді, коли вона приносить задоволення від співпраці. У процесі проведення освітньо-професійної
діяльності стимулювалося висловлювання різних
точок зору на певну проблему, її детальне обговорення; не допускалися конфлікти і суперечки в
групі, бо медіатори сприяли примиренню учасників
групової діяльності.
Інноваційно-збагачувальний етап. Основним
джерелом інформаційного забезпечення освітнього
процесу та наукової діяльності майбутніх вчителів
трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи є бібліотека КОГПА ім. Тараса Шевченка, фонд якої складає 99614 примірників. Для
підготовки здобувачів за ОП у фонді бібліотеки наявні понад шість тисяч примірників навчальної, наукової та довідкової літератури; 14 найменувань
фахових періодичних видань. У електронній бібліотеці наявні ресурси освітніх компонентів, розробленні викладачами, науково-дослідницькі роботи
здобувачів, вільний доступ до мережі Інтернет, зокрема до бази Web of Science. Для полегшення та
комфортності вивчення освітніх компонентів майбутні вчителі трудового навчання та технологій у
процесі самостійної роботи мають змогу користуватись ресурсами на платформі «Мооdlе».
В інтерактивній розвивальній програмі професійного розвитку майбутніх учителів трудового навчання та технологій результативними виявилися
активні форми взаємодії в організації і проведенні
спільних заходів за участі працівників бібліотеки,
науково-педагогічних працівників кафедри та здобувачів вищої освіти заявленої спеціальності. Серед напрямів педагогічного впливу наукових бібліотек на професійний розвиток майбутніх учителів
ми виокремлюємо діяльність тренінг-центру бібліотеки з проведення регулярних занять з навчання
різних груп користувачів пошуку інформації в мережі Інтернет, роботі з електронними каталогами та
різними програмами, індивідуальних консультацій,
семінарів з різних питань за заявками від кафедр,
студентських груп або бібліотечних підрозділів.
У професійній підготовці майбутніх учителів
трудового навчання та технологій із значною кількістю практичної підготовки (лабораторні і практичні роботи, різні види педагогічних практик, написання курсової, кваліфікаційної роботи тощо) важливо правильно планувати, організовувати та
виконувати різновиди самостійної роботи. Тому,
дуже важливо викладачам закладів вищої освіти
спочатку студентів-першокурсників «навчити вчи-
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тися», а далі – удосконалювати стратегії самостійної роботи сучасними педагогічними технологіями
задля особистісного та професійного зростання.
Рефлексивно-діяльнісний етап. На науковометодичному семінарі викладачів кафедри теорії і
методики трудового навчання та технологій
КОГПА ім. Тараса Шевченка «Креативний підхід у
технологічній освіті» та на студентському семінарі
«Шляхи удосконалення професійного розвитку
майбутнього вчителя трудового навчання та технологій» було окреслено професійно важливі якості
фахівця у професійно-педагогічній діяльності як
результат його успішного професійного розвитку;
визначено форми, методи, технології навчання та
самостійної роботи, що активно впливають на самостійну навчально-пізнавальну діяльність студентів; розкрито шляхи професійного та особистісного
розвитку майбутнього вчителя трудового навчання
та технологій.
Результативність виконання завдань самостійної роботи у професійному розвитку фахівця
визначається за принципами наступності складності та змісту роботи, поступового ускладнення
рівня складності різнорівневих завдань та забезпечується інтегративністю та системністю використання в аудиторній та позааудиторній роботі.
Форми навчальної діяльності не завжди адекватні формам майбутньої професійної діяльності,
до якої здійснюється підготовка у закладі вищої
освіти. Відмінності у змістовому наповненні елементів структури навчальної та професійної діяльності відображаються у ланцюжку структурних елементів, взаємопов’язаних та взаємообумовлених у
структурі навчальної та професійної діяльності: потреби ↔ у навчанні ↔ у праці. Так, мотив у навчанні − пізнання нового, формування цілісної професійної діяльності, у праці – реалізація інтелектуального і духовного потенціалу. Мета у навчанні −
загальний та професійний розвиток особистості, у
праці − виробництво матеріальних і духовних цінностей. Дії у навчанні − пізнавальні, переважно інтелектуальні, у праці − практичні, у тому числі теоретико-практичні. Засоби у навчанні – психологічне
відображення реальності, у праці − перетворення
реальної дійсності. Предмет у навчанні − інформація або знакова система, у праці − речовини природи (інженер), невідоме (вчений), свідомість людини (педагог). Результат у навчанні − діяльні здібності особистості, система ставлення до світу,
людей, самого себе, у праці − товари, нові знання,
рівень освіти людей [3, с.152-153].
Отже, систематично використовуючи в процесі формувального експерименту комплексний підвід до інтегративного впровадження інноваційних
технологій з опорою на самостійну роботу сприяє
удосконаленню умінь аналізувати і об’єктивно оцінювати власний рівень професійного розвитку; розвитку здатності до самоаналізу, рефлексії власної
діяльності, поведінкової гнучкості; формуванню
вміння моделювати траєкторію особистісного самовдосконалення, вектори майбутнього професійного та кар’єрного росту.

23
Четвертий етап програми (результативно-рефлексивний) був спрямований на розвиток особистісних якостей майбутнього вчителя трудового навчання та технологій під час самостійної роботи
(здатність до самоаналізу. самовдосконалення, рефлексії, поведінкової гнучкості) в процесі освітньопрофесійної діяльності. Для цього використовувався тренінг як форма активного навчання, орієнтованого на розвиток, у першу чергу, рефлексивності.
Програма «Тренінгу рефлексивності» включала в
себе: знайомство учасників один з одним, визначення правил спільної роботи; формування атмосфери довіри, згуртованості групи, стимулювання
прагнення до самопізнання і саморозкриття.
Під час проведення тренінгів застосовувалися
інноваційні методики та активні прийоми, а саме:
міні-лекції, лекції-диспути, дискусії, робота в
складі малих груп, метод конкретних ситуацій (метод кейсів), ігрові методи, завдання на самопізнання тощо. Зокрема, у тренінгові заняття були
включені наступні вправи: «Автопортрет», «Без
маски», «Три імені», «Аукціон негативних якостей», «Зрозумій себе», «Сліпий і поводир», «Система особистісних цінностей» та інші.
Отже, використані під час тренінгу різні
вправи на розвиток рефлексії надали можливість
студентам експериментальних груп усвідомити
власні якості, переосмислити стереотипи своєї поведінки, навчитися приймати виважені рішення,
планувати та організовувати групову діяльність,
здійснювати роботу щодо самооцінки, самоаналізу,
самопізнання та самоактуалізації власної діяльності, розуміти внутрішній стан і причини поведінки
інших людей тощо.
На контрольному етапі експериментального
дослідження було встановлено дієвість розробленої
структурно-функціональної моделі й інтерактивної
розвивальної програми професійного розвитку
майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Аналіз кінцевих результатів експериментального дослідження, порівнюючи отримані дані констатувального та контрольного етапів показали, що
після проведення експерименту показники високого рівня сформованості професійного розвитку
майбутніх учителів трудового навчання та технологій покращилися у КГ з 10,00% до 15,00% а у ЕГ –
з 12,9% до 24,19%, а показники достатнього рівня
зросли з 23,33% до 28,33% у КГ і з 24,19 до 38,71%
в ЕГ. Результати середнього рівня сформованості у
КГ збільшилися з 31,67% до 36,67%, а у ЕГ, навпаки, зменшилися із 30,65% до 25,81%. Найбільших позитивних змін зазнав початковий рівень: у
КГ зменшився з 35,00% до 20,00%, а у ЕГ – з 32,26%
до 11,29%.
Висновки. Отже, моделювання процесу професійного розвитку майбутніх учителів трудового
навчання та технологій у процесі самостійної роботи нами схарактеризовано як цілеспрямований
поетапний процес поступових, закономірних, динамічних змін у його теоретичному визначенні, практичній реалізації, структурних і змістових трансформаціях, зумовлений реалізацією розробленої структурно-функціональної
моделі
й
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експериментальної методики, з якісними перетвореннями на кожному із визначених етапів (особистісно-мотиваційний, інноваційно-збагачувальний,
рефлексивно-діяльнісний і результативно-діагностичний).
Установлено, що інтерактивна розвивальна
програма процесу професійного розвитку майбутніх учителів трудового навчання та технологій з інтеграцією стратегій самостійної роботи відзначається професійною спрямованістю на забезпечення
теоретичними знаннями, уміннями, динамічними
імперативами професійної та самоосвітньої компетентностей та інтегративних якостей особистості
(ініціативність, креативність, комунікабельність,
пізнавальна самостійність, ціннісне самовираження
та ін.) майбутнього фахівця задля ефективного використання у подальшій професійній діяльності.
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Анотація
У статті аналізується зарубіжний досвід державної підтримки розвитку публічно-приватного партнерства у сфері житлового будівництва. Досліджуються тенденції розвитку інституціонального середовища
ДПП у зарубіжних країнах. Характеризуються основні напрями використання механізму ДПП у житловому будівництві. Аналізується функціонування механізму державно-приватного партнерства на прикладі
конкретних проектів у сфері будівництва доступного житла.
Abstract
The article analyzes the foreign experience of governmental support of public-private partnership development in housing building. Trends in development of PPP institutional environment in foreign countries are investigated. The main directions of using the PPP mechanism in housing construction are described. The functioning
of the public-private partnership mechanism is analyzed on the example of specific projects in the construction of
affordable housing.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, зарубіжний досвід, державне сприяння, житлове
будівництво, доступне житло, інституціональне середовище, інвестиції.
Keywords: public-private partnership, foreign experience, governmental support, housing building, affordable housing, institutional environment, investments.
Вступ.
Державно-приватне
партнерство
(public-private partnership), як механізм, який створений на основі взаємних зобов’язань між державними установами і позадержавними організаціями,
у сучасному його розумінні почав набувати поширення у США у 70-х роках ХХ ст., а з 1980-х років
ідею впровадження державно-приватних взаємодій
підтримали й європейські країни. На той час розробка нових механізмів співпраці держави та бізнесу
була одним із найбільш дієвих способів вирішити
конфлікт між постійно зростаючими суспільними
запитами до держави та відсутністю фінансів для їх
задоволення.
Особливої актуальності державно-приватне
партнерство набуває на початку XXI століття, коли
навіть для економічно розвинених країн світу стало
очевидним, що уряд вже не може більше експлуатувати механізм приватизації для підвищення ефективності використання чи розвитку інфраструктури. Йшлося, насамперед, про соціальну інфраструктуру (лікарні, школи, дитячі садки),
стратегічні об’єкти, комунальні об’єкти (водогони,
теплоцентралі, місцеві дороги), які не можуть бути
передані у приватну власність. Економіка потребувала значних інвестицій для підвищення її конкурентоспроможності у глобальному вимірі. Окрім
того, громадяни цих країн демонстрували своє не-

задоволення рівнем громадських, у тому числі житлових послуг, які надавався органами влади різного рівня.
Відповідно в країнах світу моделі ДПП починаються з успіхом використовуватися також і для
будівництва, експлуатації та реновації житла. В Україні, незважаючи на активний розвиток галузі житлового будівництва, проблема доступності житла
для більшості українців зберігає свою актуальність.
Окрім цінової політики приватних забудовників,
інвестиції громадян в їх будівельні проекти є надто
ризиковою справою.
У цьому контексті конче необхідна активізація
ролі державного (публічного) сектору у будівельних проектах за допомогою механізму державноприватного партнерства. Тому необхідність вивчення кращого зарубіжного досвіду державного
сприяння становленню та розвитку механізму ДПП
у сфері житлового будівництва є вкрай актуальним
завданням.
З позицій аналізу міжнародного досвіду практичні аспекти впровадження та державного регулювання ДПП висвітлені в працях зарубіжних дослідників, зокрема, О. Іванкіної, О. Косаревої, Н. Рогожиної [2]. Г. Маховікової, Н. Єфімової [3] тощо.
Серед українських вчених досвід впровадження
державно-приватних партнерств за кордоном висві-
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тлені в працях Б. Винницького, М. Лендьел, Б. Онищук, П. Сегварі [1], Т. Сальникової [4] та інших фахівців.
Утім станом на сьогодні проблематика державної підтримки розвитку механізму ДПП у сфері
житлового будівництва у зарубіжних країнах й можливостей її адаптації до реалій України є все ще
недооціненою у науці державного управління.
Таким чином, актуальність даної теми, зв’язок
із важливими практичними завданнями галузі державного управління та недостатня наукова розробленість визначають актуальність даної розвідки.
Постановка завдання. Метою статті є характеристика зарубіжного досвіду державної підтримки розвитку публічно-приватного партнерства у
сфері житлового будівництва.
Відповідно до поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:
 дослідити тенденції розвитку інституціонального середовища ДПП у зарубіжних країнах;
 охарактеризувати основні напрями використання механізму ДПП у житловому будівництві;
 проаналізувати функціонування механізму
державно-приватного партнерства на прикладі конкретних проектів у сфері будівництва доступного
житла.
Результати дослідження. Зростання практичної потреби в проектах ДПП в розвинутих країнах
світу та розвиток інституціонального середовища
супроводжувалося активним формуванням законодавчого поля. Як показують дослідження Світового
Банку про стан розвитку інституціонального середовища державно-приватного партнерства [5; 6], у
більшості країн з високим рівнем доходів в Організації економічного співробітництва та розвитку досліджуваний механізм співробітництва держави і
бізнесу в основному регулюються в рамках загальних законів і положень про державні закупівлі, у
тому числі галузевих, що доповнюються керівними
принципами політики у цій сфері, а не окремого закону про ДПП.
Наприклад, у Великобританії за відсутності
профільного законодавства відносини, пов'язані з
ДПП регулюються як керівними принципами, так і
загальними нормами британського законодавства
про державні закупівлі. В Німеччині реалізація проектів ДПП здійснюється на основі угод, у Франції
існує загальний закон, присвячений "угодам про
партнерство" (2004), однак регулювання сфери
ДПП здійснюється на основі галузевого законодавства (юстиція, охорона здоров'я, оборона) [3, с. 9596].
Разом із тим для країн, де механізм ДПП знаходиться на початковій стадії свого розвитку, наявність спеціального законодавства в даній сфері у
вигляді профільного нормативно-правового акта
свідчить принаймні про їхню зацікавленість у подальшому розвитку даного механізму.
Так, за даними Світового Банку і Міжнародного банку реконструкції і розвитку, майже половина (49%) економік світу, котрі оцінюються даними фінансовими інститутами, прийняла закон
або акт, який безпосередньо регулює ДПП. При
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цьому в 15% країн закон про ДПП співіснує з законом про концесії. У 7 з цих країн закон про ДПП і
закон про концесії є взаємодоповнюючими. Наприклад, це характерно для Аргентини, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Молдови, і Тунісу і звичайно ж
для України. Однак існують країни, наприклад,
Бразилія, Франція, Сенегал, Того і Російська Федерація, де чітко виділяються два правових режими:
один для ДПП і один для концесій згідно конкретним особливостями контракту. Наприклад, У Франції така диференціація залежить від ризику, що передається приватному сектору, пов’язаних з реальним впливом ринкових змін на реалізацію
контракту [5, р. 22].
Окремий закон про державно-приватне партнерство може внести ясність в нормативно-правову
базу, що відповідає за розвиток механізму ДПП, водночас, як показує світовий досвід, даний підхід не
є гарантією успіху. Хоча наявність окремого закону
про ДПП, як правило, має позитивний вплив на
програму розвитку ДПП в країні, відсутність такого
законодавчого акту не означає, що країна не може
досягти успіху в даній сфері.
Що стосується основних напрямів використання механізму ДПП у житловому будівництві, то
у ряді розвинутих країнах (Австрії, Бельгії, Данії,
Фінляндії, Іспанії, Португалії, Греції, Південній Кореї, Сінгапурі) на першому місці за кількістю використання ДПП знаходиться галузь, пов'язана з будівництвом і реконструкцією житла, а також експлуатацією об'єктів нерухомості, інфраструктурною
забудовою територій та управління нерухомістю.
Водночас найбільшу нашу зацікавленість викликає успішне використання механізм ДПП для
будівництва та експлуатації житла для домогосподарств із низьким рівнем доходів. Найбільшого поширення даний напрям отримав у таких економічно
розвинених країнах як США, Великобританія, Австралія, Канада Ірландія.
У цих країнах в основному застосовується такий підхід до ДПП, відповідно до якого створюється спільне підприємство, де приватний і публічний сектори спільно фінансують житловий проект,
володіють і управляють їм, а ризик ділиться залежно від умов контракту. Варто підкреслити, що при
такій моделі ДПП публічний сектор звичайно вносить у проект значні кошти, що дозволяє органам
влади контролювати всі стадії реалізації проекту,
проводити експертизу проектної та будівельної стадій. У деяких країнах застосовуються різні механізми фінансової допомоги, що дозволяють знижувати витрати для приватних партнерів. Все це відіграє істотну роль у здешевленні побудованого
житла та розширенні сектору доступного житлового фонду. Саме державні субсидії відіграють визначальну роль в обмеженні цін на доступному для
домогосподарств з низькими доходами рівні.
У низці країн Азії й Африки, що розвиваються,
також почали використовувати ДПП у реалізації
житлової політики. Найбільш успішний досвід продемонстрували Індія та Нігерія. Однак ДПП для житлового будівництва в країнах, що розвиваються,
застосовується рідко. Це можна пояснити тим, що
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програми доступного житла не можуть бути реалізовані без значних за обсягом державних субсидій,
що дозволяють знизити вартість будівництва. Нестача фінансових коштів в містах у країнах, що розвиваються, не дозволяє їм реалізовувати такі проекти. Однак, незважаючи на це, програми ДПП для
створення доступного житла поширюються й у бідних країнах [2, с. 22].
Розглянемо кілька прикладів успішного застосування ДПП у сфері житлового будівництва. Одним з найбільш успішних є програма доступного
житла в Торонто "Реджент-парк" (Regent Park).
Дана програма була реалізована в одному з найбідніших районів Канади з будинками, термін експлуатації яких вже становив до 50 років. Ці будинки
були побудовані в рамках державної житлової програми. Виникли завдання з ремонту, реконструкції
та заміни будинків. Під керівництвом Житлової корпорації Торонто, що була власником і управляла
житловим фондом, у 2003 році був розроблений
план відновлення Реджент-Парку, затверджений
міською радою Торонто. План включав демонтаж і
заміну технічного устаткування існуючих житлових об'єктів і будівництво 3,3 тис. ринкових житлових об'єктів для різних дохідних категорій домогосподарств, 300 з яких були доступним житлом для
надання у власність. Крім того, планом передбачався розвиток сучасної соціальної інфраструктури,
парків, доріг тощо. Глобальною метою проекту
було перетворення цієї території в сучасний район
для домогосподарств із різними рівнями доходів.
Проект реалізовувався спільно містом Торонто,
Житловою корпорацією Торонто та корпорацією
«Деніелс» (Daniels Corporation), що є відомим девелопером [2, с. 24].
Проект ДПП передбачав розподіл фінансування та ризиків між всіма партнерами. Місто Торонто звільнило від відповідних платежів і податків
на нерухомість всі організації, що технічно забезпечували будівництво житлових об'єктів, а також
взяло на себе значну частину у витратах на інфраструктуру при створенні нових паркувальних місць
та доріг. Житлова корпорація Торонто відповідала
за технічну документацію проекту, вибір кращого
підходу до відновлення району та здійснювала фінансування реконструкції житла.
Приватний партнер – корпорація «Деніелс» –
здійснювала фінансування та контроль розробки
проекту, будівництво та введення в експлуатацію
всіх житлових об'єктів. Вибір Житловою корпорацією Торонто способу реконструкції району шляхом запрошення приватного партнера був результатом тривалого процесу аналізу різних можливих варіантів, погоджень і консультацій з експертами,
владою й зацікавленими сторонами. Вирішальними
аргументами на користь ДПП стали можливість залучення приватних інвестицій у проект і реалізація
проекту під контролем місцевої влади та зацікавлених сторін. Житлова корпорація Торонто на конкурсних основах включила в проект приватного девелопера для надання допомоги при розробці проекту, його фінансування та реалізації. Корпорація
була відібрана для першої стадії реалізації проекту.
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Контрактом передбачена відповідальність кожного
партнера. Житлова корпорація Торонто в цілому
управляє проектом, контролює виконання зобов'язань всіма приватними учасниками проекту. Зрозуміло, що якби Корпорація на першій стадії не змогла б відповідати вимогам проекту, то вона не була
б запрошена на наступні стадії реалізації проекту.
Відповідно до умов контракту Житлова корпорація
Торонто й корпорація «Деніелс» ділять ризики та
доходи від нового ринкового житла. Значна частина
населення Реджент-Парку перебувала за межею бідності, житловий фонд був надзвичайно запущений. Перед проектом стояло дуже складне завдання
– зробити район привабливим для проживання різних верств населення, тобто створити район зі змішаним населенням і перебороти сформовану житлову сегрегацію [2, с. 25].
Іншим важливим пріоритетом проекту було
встановлення надійних взаємовідносин між партнерами та місцевою адміністрацією, гарантоване виконання зобов'язань зі скасування податку на власність та інші платежі в частині будівництва доступного житла з метою зниження вартості будівництва.
У процесі реалізації першої стадії проекту Корпорація повністю виконала свої контрактні зобов'язання та була запрошена для роботи на всіх стадіях
проекту, що залишилися. У цілому модель ДПП
продемонструвала успішність при здійсненні такого складного проекту.
Крім даного проекту, у Канаді були успішно
реалізовані ще кілька проектів у рамках моделі
ДПП.
Так, у Калгарі було здійснено житлове будівництво для інвалідів, людей з обмеженими можливостями, що відносяться до низькоприбуткових категорій. Учасниками ДПП стали приватні компанії,
Організація безпритульних Калгарі, Асоціація будівельників житла Калгарі [2, с. 26].
Утім, очевидно, що існує кореляція між рівнем
розвитку країни та галуззю, що вибирається для залучення інвестицій за допомогою ДПП. У країнах
із високим рівнем розвитку пріоритетність отримують галузі охорони здоров'я та освіти, що обумовлено політикою цих держав і рівнем їхнього соціально-економічного розвитку. У сфері житлового
будівництва спостерігається найбільша активність
саме на проектних стадіях і стадіях дискусій. Частина проектів, що вже реалізуються або майже завершені, є все ще незначною.
Наприклад, серед країн Європи більшість запущених і реалізованих проектів спостерігається у
Великобританії і Ірландії. Найбільша частка діючих проектів ДПП як раз сконцентрована у сферах
будівництва автодоріг, охорони здоров’я, енергетичній сфері, нерухомості та будівництві каналізаційних мереж. У Німеччині, Франції, Великобританії,
Японії та Канаді в загальній кількості інвестиційних проектів ДПП на соціальне житло припадає
2,4% (15 проектів), на пов’язане з ним комунальне
господарство – 1 проект (0,16 %) [4, с. 183].
Цьому також сприяє недостатньо однозначна
суспільна думка. У деяких країнах-членах ЄС дер-

28
жавно-приватне партнерство сприймається достатньо негативно через побоювання громадян втратити контроль держави чи органів місцевого самоврядування над сферами, які традиційно належали
до публічної сфери управління.
Зокрема, за критерієм інтенсивності поширення інструменту державно-приватного партнерства країни-члени Європейського Союзу можуть
бути поділеними на чотири групи:
1. «Піонери» у використанні ДПП: насамперед,
Франція, Німеччина, Ірландія та Італія.
2. «Середняки», тобто країни із середнім рівнем поширення практики ДПП: насамперед, Іспанія
та Португалія, в яких цей механізм використовується лише в деяких сферах соціально-економічного життя.
3. «Новоприбульці», тобто країни, де застосування ДПП знаходиться на початковій стадії: Люксембург, Швеція, Бельгія, Греція.
4. Країни Центральної і Східної Європи, які набули відмінні від «старих» членів ЄС соціальноекономічні характеристики [1, с. 84].
У країнах-«піонерах» інструмент державноприватного партнерства використовується у багатьох галузях. У проміжній групі країн, як уже згадувалося, ДПП застосовується в одній чи двох галузях
економіки, а поширення цієї практики гальмується
або ж через її правову невизначеність, або ж через
політичну упередженість до неї. У групі «новоприбульців» механізм ДПП знаходиться все ще на стадії
апробації, що пояснюється насамперед значною роллю держави у наданні основних громадських послуг і забезпеченні функціонування інфраструктури,
або ж – інша причина – кращим менеджментом публічних фінансів, аніж в інших країнах, що веде до
відсутності дефіциту бюджетних ресурсів для розбудови інфраструктурних об’єктів.
Таким чином, соціальне житлове будівництво
не є пріоритетом у тих країнах, які характеризуються наявністю ринкової економіки, високим рівнем продуктивності праці та рівнем ВВП на душу
населення, де державою гарантується високий рівень соціального захисту та здійснюється кращий
менеджмент публічними фінансами. У країнах, що
розвиваються і країнах з перехідною економікою, з
огляду на більш низький рівень економічного розвитку, на перше місце за пріоритетністю залучення
інвестицій за допомогою ДПП виходять будівництво та реконструкція, автодоріг, портів, лікарень
тощо.
Висновки. Таким чином, науковий аналіз особливостей державної підтримки та використання
механізму ДПП у сфері фінансування житлового
будівництва в зарубіжних країнах свідчить про відсутність єдиної формули або універсального шляху
у цьому плані. Разом із тим, було виявлено, що важливими передумовами розвитку ДПП є тенденція
до децентралізації публічного управління, інтенсивний розвиток правового поля та інституціонального середовища, завдяки чому формуються умови
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для розвитку необхідної понятійної, експертної та
політичної «інфраструктури» проектів ДПП, важливої як для урядових структур, так і для бізнесспівтовариства.
З’ясовано, що у розвинутих країнах світу, зокрема у «піонерах», намітилося два підходи до державного сприяння розвитку механізму державноприватного партнерства. З однієї сторони – ліберальна модель, коли ДПП проекти можуть ініціюватися приватними компаніями та в основному регулюються учасниками проекту з боку бізнесу. У другому випадку переважає адміністративна, але не
менш ефективна форма реалізації ДПП, коли держава бере на себе ініціативу та патронаж спільних
проектів з бізнесом, передусім в сфері важливих інфраструктурних напрямків.
Що стосується сфери житлового будівництва,
то проекти ДПП у розвинутих країнах, незалежно
від типу інституціонального забезпечення, переважно застосовуються для будівництва соціального
житла, реновації старого та аварійного житлового
фонду. Хоча частка таких проектів не є достатньо
високою серед інших галузей соціальної інфраструктури.
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Аннотация
Ғалымдар бақыттың себептерін жарты ғасырдан астам уақыт бойы зерттеп келеді, және бұл
зерттеулер өз мәресіне жеткен жоқ. Бақыттың кілті ішкі және сыртқы факторлардың жиынтығында
жасырылады десе де, нақты кімнің бақытты болатынын әлі де болжап айту мүмкін емес. Соңғы
жылдардағы ғылыми жаңалықтардың бірі бақытты болудағы әлеуметтік капиталдың маңызы зор екенін
айқындады. Бұл мақалада бақытқа тікелей байланысты, алайда, бұрын соңды көп ескерілмеген әлеуметтік
капиталдың халықаралық тәжірибесіне теориялық шолу ұсынылған.
Abstract
For more than half a century, scientists around the world have been trying to find the reasons for happiness,
and these studies have not yet been completed. Even if we argue that the secret of happiness lies in external and
internal factors, it is definitely not possible to predict the article. Seeking experience of the direct link between
happiness and social capital. This article provides a theoretical overview of recent research on the effects of capital
on happiness.
Кілтті сөздер: әлеуметтік капитал, өмір сүру сапасы, өлшенетін көрсеткіштер, рейтинг, бақыт
факторлары.
Keywords: social capital, well-being, measurable indicators, rating, factors of happiness, methods of measuring the phenomenon of happiness.
Кіріспе
Әлеуметтік капиталды «белгілі бір қоғамда
жұмыс істейтін және сол қоғамның тиімді жұмыс
істеуіне мүмкіндік беретін адамдар арасындағы
қатынастар желісі» деп анықтауға болады
(Оксфорд сөздігі). Әлеуметтік капитал, сонымен
қатар, әлеуметтік желілердің бір бөлігі болуы
арқылы
алатын
ресурстарымыз
бен
артықшылықтарымызға сілтеме жасай алады.
Әлеуметтік капитал терминін бірнеше
баламада мазмұндап түсіндіруге болады. Лида
Ханифан атты ғалымның түсініктемесінде әлеуметтік капиталды «адамдардың күнделікті
өмірінде
маңызды
құрайтын
материалдық
активтер» деп сипаттады: бұл әлеуметтік бірлікті
құрайтын адамдар мен отбасылар арасындағы
ізгілік, достық қарым-қатынас, жанашырлық және
әлеуметтік қатынас». Әлеуметтанушы Пьер Бурди
оны «өзара немесе таныстықтың көп немесе аз
институционализацияланған
қатынастарының

тұрақты желісі болуымен байланысты нақты
әлеуетті ресурстардың жиынтығы» деп анықтады.
Әлеуметтік капиталды салыстырмалы түрдегі
жаңа категория екенін атап өту керек, ол
әлеуметтану, политэкономия және өзге де
қоғамдық ғылымдарда көрініс табады. Әлеуметтік
капитал түсінігі пайда болған сәттен бастап
пәнаралық зерттеу нысанына айналған. Әлеуметтік
капитал терминінің кең қолданысы Г.Беккердің
«Адам капиталы» атты еңбегінің жарық көруімен
байланысты (1964 ж.). Әлеуметтік капиталдың
толыққанды келбеті Дж. Коулман, Ф. Фукуямо
еңбектерінде көрініс тапты. Әлеуметтік капитал
дегеніміз нақты және болжамды ресурстардың
жиынтығы, немесе адами капиталдарының барлық
түрлерінің жиынтығы, топтық және әлеуметтік
желілер ішіндегі мүшелігі. Капиталдың бұл түрі
әлеуметтің
қойған
нақты
шекараларымен
белгіленіп, өзара келісулер мен мойынсұну
негізінде жүзеге асырылады.
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Бұл мақалада бақытқа тікелей байланысты,
алайда, бұрын соңды көп ескерілмеген әлеуметтік
капиталдың халықаралық тәжірибесіне теориялық
шолу
ұсынылған.
Әлеуметтік
капитал
тақырыбындағы негізгі еңбек авторы Коулманның
(1988) теориясы бойынша әлеуметтік капиталдың
үш өлшемі ұсынылады: сенім және міндеттер,
ақпараттық каналдар, нормалар және санкциялар.
Коулманның
теориясында
сипатталған
өлшемдермен
әлеуметтік
капиталдың
өзге
қосымша факторларының болу ықтималдылығы
анықталды. Бұл нәтижелер адамның бақытты
болуындағы әлеуметтік капиталдың маңызды
бірлік екендігін көрсетті.
Негізгі бөлім
Бақытқа
ұмтылу
үрдісі
–
әлеуметтанушылардың зерттеу нысанына айналған
тұлғаның маңызды өмірлік мақсаты. Соңғы
уақытта «адами капитал», «әлеуметтік капитал»
терминдері ғылыми зерттеу әдебиеттерінде жиі
кездеседі. 1967 жылы Уорнер Уилсон бақытты
адамның келбетін мінездеп, келесідей сипаттамада
ұсынды: «жас, дені сау, білімді, жақсы табыс көзіне
ие, экстравертты, оптимист, байсалды, діни
сауатты, отбасылы, өз-өзіне жоғары баға беруші,
жұмысында жоғары моралды рухты, қарапайым
талапты, кең диапазонды зияткер» (294 бет).
Уилсонның факторларын қайтадан зерттеген
ғалымдар да аз болмады, мысалы: (Argyle 2001;
Diener et al. 1999; Frey және Stutzer 2002). Кейінгі
зерттеулер әлеуметтік капиталдың көзден таяу
қалған, алайда бақытты болуда ерекше маңызға ие
екендігін көрсетті (Diener and Oishi 2004; Helliwell
2006). Әлеуметтік капитал адамның тұлға аралық
қарым-қатынастар салдарынан пайда болып,
адамдар арасында және қоғамда мықты әлеуметтік
желілерді дамытатын тұлғаның жеке ресурстары
болып табылады (Leung 2002).
Бақыт жайындағы әдебиеттер бақыттың сан
қырын ашып, әлеуметтік капитал мен бақыттың
болжамды байланысы жайындағы әдебиеттер
мазмұнындарына қорытынды теориялық гипотеза
шығаруға ұсынылады.
Бақыт тақырыбындағы зерттеулердің басым
бөлігі Аргайл (2001), Динер (1999), Долан (2008)
және Фрей, Штутцер (2002) сыртқы факторлар мен
бақыт деңгейінің байланысына арналған. Негізгі
демографиялық факторлардан (жынысы, жасы,
ұлты) бөлек, бақыт өзгеде сыртқы факторлармен
(жұмыс басты болу, отбасылы болу, жақсы
денсаулық, діни сауаттылық) тығыз байланысты.
Жоғары білімді болу бақытты болуға көп ықтап
етпейтіндігі белгілі болды. Жоғарыда көрсетілген
демография және сыртқы факторлар, адамдардың
неге бақытты болатындығын толықтай түсіндіре
алған жоқ. «Сыртқы ықпалға ғана негізделген
теориялар SWB [Subjective Well Be] бақыт
жайындағы есептерде варияцияны толықтай жоққа
шығарады», - Динер және Лукас (1999, 227 бет).
Динер (1999) адамның жасы, жынысы, табысы,
нәсілі, білімі, отбасылық жағдайы сынды
демографиялық бірліктерге дәйексөз келтіріп,
бақытты болуда тек 8–20% дисперсиясын
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түсіндірілетінін анықтады. Динер (1999, . 294 бет.)
«Соңғы 30 жылдағы зерттеулер демографиялық
факторлармен SWB көп ескерілмегенін көрсетеді».
Сонымен қатар, генетика (Lykken and Tellegen
1996, Argyle 2001), оптимизм, өз-өзіне ие болу,
өзіне есеп беру, экстраверсия сынды жеке
факторлар бақытпен байланысы белгілі болды.
Алайда,
демографиялық
және
сыртқы
факторлармен қоса жеке тұлғалық факторлар
ескерілсе де, бақытқа нақты ненін әсер ететіндігі
әлі де толық түсіндірілмеген. Әлеуметтік
капиталдың негізгі идеясы кейбір жеке тұлғалар
және топтар өзара байланыстары арқылы
ресурстарға қол жеткізе алады (Пакстон 1999, 89
бет).
Әлеуметтік
капитал
тақырыбындағы
зерттеулердің басым бөлігі Коулманның (1988)
(Furstenberg 2005; Paxton 1999), еңбектеріне
негізделді. Олар жоғарыда айтылғандай, әлеуметтік
капиталдың негізгі үш формасын ұсынады: сенім
және міндеттер, ақпараттық каналдар, нормалар
және санкциялар. Бастапқыда Коулман сенім, өзге
адамнан алып отырған көмекті дұрыс қабылдау деп
түсіндіреді. Бұл көмекшіңе берілген «кредитті
карта» сынды, демек алушыға да үлкен
жауапкершілік арттылады. Коулманың ойынша,
күтілетін
міндеттеме
орындалмаса,
сенім
жоғалады. Кейінгі зерттеулер Коулманның сенім
категориясын өте шектеулі деп шығаруда (Аллум
2010). Палдам (2000) ойынша сенімді екіге жіктеуге
болады: жалпы сенім (барша адамзатқа деген сенім)
және ерекше сенім (белгілі адамдарға немесе
мекемелерге) деген сенім. Пакстон (1999) өзінің
теориясында, сенімді адамдарға және мекемелерге
деп жіктеді. Мысалы, Хадсон (2006), адамдардың
өмір сүру сапасының жоғары болуы белгілі бір
ұйымдарға сеніммен қарау үрдісінің байланысын
анықтады. Rus and Iglic (2005) Словениялық
кәсіпкерлердің басым көпшілігі институционалды
сенімге негізделсе, Босниялық кәсіпкерлер
тұлғалық қатынастарды сенімдірек деп таныды.
Коулманнын ұсынған әлеуметтік капиталдың
екінші формасы – ақпараттық каналдар,
адамдармен байланысы арқылы ақпарат алмасып,
араласу ортасын арттырып, тығыз байланыстар
орнату. Коулманның еңбектерін қарастыра,
ақпараттық каналдардың екі формасын ұсынуға
болады: отбасы және достары арқылы құрылатын
әлеуметтік байланыстар (мысалы Lelkes 2006;
Powdthavee 2008); және азаматтық белсенділік
қоғамдық ұйымдардағы белсенділік, спорттық
немесе кәсіптік ұйымның мүшесі болу (мысалы,
Bjornskov 2006; Putnam 2000).
Коулманнын ұсынған әлеуметтік капиталдың
үшінші маңызды формасы норма және санкциялар,
қоғам қолдайтын пайдалы, және шектеу қоятын
зиянды әрекеттерді реттеу болып табылады.
Мысалы, Коулман ұсынған «эффективті нормалар
қылмыстық іс-әрекетті тоқтату» болып табылады
(1988, с. 104). Әлеуметтік капиталдың бұл
формасын растайтын қосымша әдебиеттер көп
емес. Алайда, Бьернсков (2006) әлеуметтік
нормаларды респонденттерге «пара беру және
салықтық алаяқтық әлеуметтік нормалар деп
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ақталуы мүмкін бе?» деп сауал қою арқылы
зерттеген. Сенім мен міндеттер категорясы түрлі
тәсілдермен зерттелген, мысалы көпшілікке деген
сенім және қоғамдық институттарға деген сенім
тақырыбына Долан (2008) 100 ден аса еңбектер
арнаған. Арине, бақыт пен міндеттер арасындағы
эмпириялық байланысты әлі де зерттеу қажет.
Отбасымен көп уақыт өткізу және көршілерімен
жақсы қарым-қатынаста болу бақыт пен тығыз
байланысты екендігі дәлелденген (Lelkes 2006;
Powdthavee 2008). Долан (2008) зерттеуінде
адамның еріктілер қатарында болуы бақытпен оң
әсерлес екендігі дәлелденген. Алайда, Бьорнсков
(2006) азаматтық белсенділік, саяси ұйымдарға
мүшелік ететін тұлғалардың бақытпен кері әсері
бар екендігін анықтаған. Бьернсков (2006)
азаматтық белсенділік индикаторын зерттеу
барысында, адамның бақытты болуына кері әсер
ететіндігі мәлім болды.
Коулманның ұсынған әлеуметтік капиталдың
үш типімен бақытты болудың байланысы расталды.
Сенім әлеуметтік капиталды анықтайтын негізгі
элемент болып табылады (Coleman 1988; Putnam
1995),
және
теориялық
қорытындылар
Бьернсковтың (2006) сенім өмірге қанағаттанудың
маңызды элементі екендігін растады.
Қорытынды
Әлеуметтік капитал кез келген адамның
бақытты сезінуіне оңды әсерлі екендігі белгілі
болды.
Коулманның
ұсынған
әлеуметтік
капиталдың үш категирясы ғалымдар тарапынан
әлі де зерттелуі тиіс нысан болып табылады. Белгілі
бір ұйымға мүшелік етудің бақытты болудағы
маңызы мен Коулманнын ұсынған теориясы
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арасындағы байланыс қосымша ретінде тағы да
зерттелуі тиіс. Теориялық зерттеу қорытындылары
әлеуметтік капиталдың бақытты болжаудағы
маңызды элементі деген гипотезаны растады.
Арине, адам өзінің ішкі және сыртқы келбетін
өзгерте алмайды, алайда, әлеуметтік аспектілерін
өзгертуіне болады. Бақыт тақырыбындағы болашақ
зерттеулер негізгі демографиялық факторлардан,
өзге әлеуметтік капитал сынды маңызды элементті
көзден таса қалдырмағаны жөн.
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Abstract
The article is devoted to the theoretical constitutional and legal problem of the history of the origin and development of the doctrine of limitation of state power and its main forms. The four stages of development of the
idea of limiting state power are analyzed, starting from the idea of the doctrine of limiting power, and ending with
the restriction of power by human rights, the advantages and disadvantages of each stage are given.
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The universalization of human rights, the development of the principles of international law, and the
modernization of the Ukrainian legal system have
given new impetus to the idea of limiting state power.
The concept of restriction on state power is used
repeatedly and in different meanings: self-limitation of
state power, mutual restriction of power, restriction of
state power by civil society, legal restriction of state
power, and so on.
The very idea of limiting state power is not new,
its emergence is traditionally associated with Britain.
The Grand Charter of Liberties of 1215 (Magna Carta)
established the principle that public authorities are
obliged to take into account the "interests of their vassals" and not to interfere in their affairs. Beginning with
John the Landless, each succeeding English king had to
confirm the validity of the Charter, thus committing
himself to adhere to this principle. It is no coincidence
that in the history of law, the Grand Charter of Liberties
is recognized as the "cornerstone of freedom."
Initially, theoretical thought in the field of law presented the problem of limiting state power only in the
form of self-limitation. The concept of self-restraint
was interpreted as the voluntary refrain of the state from
known actions that are not necessary for the purpose
pursued by the state authorities.
The French Declaration of the Rights of Man and
of the Citizen of 1789, which culminated in the Great
French Revolution, did not mean that society recognized that state power was fundamentally limited.
From this point of view, many of the most prominent representatives of the natural law school of the
XVIII-XIX centuries, being supporters of individualism, at the same time recognized that state power as
such, in relation to the individual has no boundaries,
therefore, it is absolute. Even such uncompromising
opponents as T. Hobbes and J.-J. Rousseau. The scope
of discussions of jurists was limited to debates about
the form of state power, but the question of the absolute
nature of state power in relation to the individual
seemed to them indisputable.
I. Bentham and J. Austin, whose views have left a
deep imprint on entire generations of English lawyers
and, perhaps, on the legal opinion of all English society
in the late XVIII - early XIX centuries. did not ask any
doubts about the supremacy of the state and the legal
unlimitedness of its power. Thus, J. Austin argued that

the self-limitation of state power is illusory, from this
power there is no legal protection for civil and political
freedom [1].
An interesting view of R. Yeering, who sought to
remove the problem of self-limitation of state power of
any mystery. According to R. Yeering, self-limitation
of state power is only a special case of the general problem of self-limitation, the problem of self-limitation of
state power is explained by a German jurist on the example of self-limitation of human personality. The very
history of the development of state power is the history
of human egoism, but it is this egoism that teaches people to curb their natural impulses [2].
One of the first theories that tried to assert the need
to limit state power by law, was the doctrine of the state
of George Ellinek. According to Ellinek, the legal selflimitation of the state turns into something much more
than a simple refrain from certain actions of certain
holders of power; it becomes a necessary moment in the
very existence of the state [3].
The notion of the connection of state power with
law, which affirms the priority of law over the state,
goes beyond the concept of self-limitation and recognizes the "limitation" of the state in relation to the individual. Theoretically, this position goes back to the
works of J. Locke, who argued that man by nature has
inalienable rights, and created by the social contract of
state power has its sole purpose to ensure their protection [6]. A very interesting position of G. Ellinek, who
suggests that the concept of "limited" state power over
the individual owes its birth to the struggle for religious
independence, and the first right that was declared inalienable was the right to freedom of religion [3].
Since ancient Greece in the days of Plato and Aristotle, this direction developed in parallel with the concept of self-limitation of state power, but the real renaissance in the study of the limitation of state power
came only in the XIX century.
In the works of German jurists KT Welker, O.
Girke, R. von Mol, L. Stahl, who are rightly considered
classic representatives of the theory of the rule of law,
the concept of the connection of state power with law
was developed in detail. However, developing this theory, most of the representatives of this area argued that
the state itself creates the law and, therefore, only "passive" resistance to state power is possible.
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In modern science, the analysis of the problem of
limiting state power is carried out in different directions. One of the significant studies was made by the
famous Hungarian lawyer A. Schayo, who considered
the issue of self-limitation of state power from the
standpoint of constitutionalism, tried to analyze all existing approaches to this issue [4].
Arising in the XIII century. in Britain, the idea of
limiting state power was seriously transformed, taking
various forms of implementation. The development of
the idea of limiting state power has gone through the
following stages:
1. the idea of counterbalance - state power is limited to another power (divine power, founding power,
the power of the people, etc.)
2. the idea of self-restraint - state power limits itself.
3. the idea of restriction by law - state power is
derived from law and is based on law.
4. The idea of restricting human rights - state
power is a means of ensuring individual human freedom.
The first form of limiting state power through the
creation of another power had several options for implementation as civilization developed.
The theory of divine power is the earliest since the
emergence and development of the conceptual apparatus. According to this concept, the will of the deity
and his representatives limits the political power of the
secular ruler: religious sanction is given to him only
conditionally and can easily be turned to a means of
overthrowing him. Here, under the protection of religious norms, the relative freedom of citizens can be
formed, which in other epochs is ensured by the norms
of law. However, history eloquently shows examples
when the concept of divine power was used to create
the ground for the most extreme despotism.
The founding power received a theoretical formulation in the works of J. Locke and J.-J. Rousseau. This
idea arose as the most effective means of protecting the
rights of the individual from state power [3]. Constituent power was originally understood as the decision of
the people, acting as a whole, to create a new state.
Forms of exercise of constituent power were usually
constituent assemblies, conventions, which adopted
constitutions. For the first time the idea of constituent
power was embodied in the process of adopting and
signing the American Constitution of 1787.
Currently, a number of scholars consider the
meaning of the constituent power as the right of the nation-building people to change or repeal the current
constitution. However, the gradual softening of ways to
change the constitution leads to the loss of the constituent power of its independent significance. In today's
world, the creation and amendment of the constitution
becomes largely a function of the legislature or the executive.
The idea of limiting state power by creating another was most clearly realized in the construction of
"people's power" or "people's power" based on the doctrine of people's sovereignty. The idea of people's sovereignty J.-J. Rousseau consisted in the opposition of
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the state as a set of citizens, which solves all major political issues, and the government as an apparatus of
state power. In the teachings of J. J. Rousseau, people's
sovereignty is realized when the powers of the state apparatus are terminated and the people's assembly operates. Thus, people's sovereignty was conceived as an
unrestricted supreme people's power, which denies
even the very possibility of raising the question of limiting state power by law.
The second form of development of the idea of
limiting power is the idea of self-limitation of state
power.
The real embodiment of the idea of self-limitation
of state power is in the theory of separation of powers.
The French Enlightenment philosopher Charles L.
Montesquieu gave the doctrine of the separation of
powers a holistic view, declaring the separation of powers the most effective means of "combating absolutism
and usurpation of power in one hand." However, an earlier theoretical justification for the idea of separation of
powers can be found in the ancient thinkers Aristotle,
Epicurus and Polybius, whose views were developed in
the Middle Ages by J. Locke, M. Paduansky and others.
Initially, the separation of powers was considered
a matter of balancing the social forces that exist in the
state, rather than the relationship between public authorities, divided depending on their functions. For the
first time the division of powers between the classical
branches of government in its modern sense developed
in England in the XIII century.
The further process of statehood development led
to the enrichment and modification of the original doctrine of separation of powers. Its content and principles
are traditionally the subject of scientific controversy.
To understand the theory of separation of powers,
it is fundamentally important to understand the differences between the concepts of "separation of powers"
and "division of functions between public authorities."
The meaning of their distinction can be briefly described as follows. The division of functions has existed at all times and in all states, regardless of the form
of government and state system, and was a simple "division of labor" between the constituent parts of the
state apparatus. Thus, the division of functions as a sign
of the functioning of state power is inherent in both absolutist states and states based on the division of power.
In itself, the presence of various functions in government agencies does not mean the existence of a system
of separation of powers.
In order for the system of separation of powers to
function, it is necessary to ensure the existence of two
points. First, to give the branches of power the property
of autonomy and independence. However, Hegel also
emphasized that the independence of power marks the
beginning of the struggle between them and this struggle continues until one of them prevails, subordinating
the other [5]. In this regard, the second necessary feature of ensuring the mechanism of separation of powers
is to create a basis for their interaction. Ways to ensure
the interaction of branches of government have traditionally been a system of checks and balances. An alternative way is to "elevate", giving the property of the
primacy of one of the branches of government.
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The priority of one of the branches of government
was justified by J. Locke. In the system of state power,
he singled out the legislative, executive and federal
branches of government and justified the need to subordinate the executive and federal branches of government to the legislature in order to ensure the unity and
integrity of the entire system of state power [3]. This
method has become widespread in countries with a parliamentary form of government.
However, a more common way to ensure the unity
of state power within the mechanism of separation of
powers is a system of checks and balances. J. Madison,
the founding father of the American Constitution, explained the meaning of the system of checks and balances as follows: "If we adjust the functioning of the
basic systems of government so that they can be
strengthened only at the expense of each other, they
will jealously follow each other." In other words, in order for none of the branches of government to declare
its full independence, it is necessary to ensure the organization of a special order of relations between
branches of government, in which each government is
"doomed" to interact with another, without which it can
not act alone [7]. This mechanism was developed and
enshrined in the US Constitution of 1787.
Thus, the mechanism of separation of powers first
emerged as a system of divided powers with the priority
of one of the branches of government; later, the mechanism of separation of powers began to function on the
basis of a system of checks and balances, which ensures
their equal interaction and balance on the basis of law.
If we turn to the analysis of the mechanism of separation of powers mainly in parliamentary republics
and monarchies, we will see that here, as before, the
system of separation of powers, based on the priority of
the legislature, continues to operate. The parliamentary
system is asymmetric, primarily in terms of the formation of branches of government: the executive is actually created by parliament. Thus, in Great Britain, the
supreme power belongs to the parliament, through
members of the British cabinet and government, who
are necessarily members of parliament and at the same
time de facto exercise executive power.
It seems that the "real" (textbook) balance of
power is established when all branches of government
will have in contrast to each other symmetrical rights in
terms of appointment and dissolution. When the people
elect representatives of the branches of government,
they have the opportunity to impose their will on one of
them by turning to the other. If this is not ensured, the
parliament will be the only supreme power, because the
people will have no way to express the opposite opinion
after its elections until the next elections.
It is assumed that the construction of the separation of powers based on the predominance of one of the
branches of government is not entirely successful. It is
better for the state power to function as a mutually balanced system based on the mechanism of checks and
balances. Otherwise, the basic meaning of the concept
of separation of powers to serve as a means of preventing the usurpation and concentration of power in one
hand or body will be lost.
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As for the models of possible connections between
the branches of government, they differ significantly in
the way they are consolidated. Thus, A. Chaillot has
twenty-five possible options [4]. The basic rule of acceptability of options for decisions on the separation of
powers is their ability to exclude and prevent restrictions on freedom.
Thus, a successful image of the "triangle of
power" - a set of three branches of government: legislative, executive and judicial.
The third form of development of the idea of limiting state power is the restriction of state power by law.
The idea of the rule of law, embodied in the Anglo-Saxon concept of "rule of law" (Rule of Law) and
the continental concept of "rule of law" (Rechtsstaat,
Etat de droit), is of paramount importance to limit arbitrariness and dictatorial tendencies of state power.
However, the difficulty in implementing the doctrine of
the rule of law is that there is no single understanding
of law. Thus, Kistyakivsky put forward the idea of multiple definitions of law [8].
Indeed, the endless search for optimal solutions to
legal problems remains very relevant in both Ukrainian
and foreign jurisprudence to this day.
Regarding state power, the relevance of the concepts of legal understanding is due to the fact that, on
the one hand, the type of legal understanding is the initial and defining principle, which either creates or denies the real conditions for limiting state power. On the
other hand, the very concept of law and the type of legal
understanding determine the principle, paradigm and
semantic model of legal knowledge of the actual state
power.
Different concepts of legal understanding treat the
problems of the relationship between law and state
power differently.
According to the positivist concept that has prevailed in Ukraine in recent years, law has been defined
as a system of legal norms that act as a regulator of public relations. It was assumed that the state power creates
the right to its own discretion, uses it as one of the
means of influencing people's behavior. The right becomes a kind of tool that its owner can use for both
good and harm. This involuntarily justifies the possible
arbitrariness of state power, denies the importance of
the legal criterion for assessing the effectiveness of
state power.
In modern conditions, the natural law doctrine of
law is invariably revived and partly acquires the character of practical guidance. It seems that only from the
standpoint of natural law theory, which considers law
as an expression of justice and asserts the origin of the
state from law, we can talk about a real restriction of
state power by law.
Thus, despite the different concepts of legal understanding, the general essence of the restriction of state
power by law is that public authorities act in accordance
with the provisions of law, which in turn should be
based on principles that limit arbitrariness. Thus, only
true law, which expresses the idea of the rule of law,
can serve as an obstacle to arbitrariness.
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The fourth form of development of the idea of limiting state power is the restriction of state power by human rights.
In modern conditions, researchers of law have hypothesized that the rule of law, like any phenomenon,
is not an absolute value. Let's try to analyze this assumption. The rule of law as a restriction of state
power, the state, as well as those who specifically use
force, of course, protects the citizen, but at the same
time gives him the power of soulless forms that have
changed arbitrariness. It turns out that in the case of
strict rule of law there is no possibility to take into account the human factor.
In this regard, the thesis that human rights as a universal and liberal idea in essence determines the content
of the entire system of public authorities has become
particularly important. The axiom here is that state
power is derived from human rights and freedoms.
Today we can state the weakness of the doctrine
of limiting state power to human rights. In order for it
to begin to function in full force, the interest of the person, the individual, the owner of rights is necessary in
it. Therefore, the development of individual legal
awareness and improving the legal culture of man is of
great importance. After all, from the point of view of
the Western concept of individualism, human rights are
a requirement for the state to take or refrain from taking
certain actions. It is human rights that are a means of
combating the abuse of public authorities. If the institution of self-limitation of state power operates "from
within", then human rights are a necessary external factor that provides control over the activities of state
power "from outside".
Here, in our opinion, it is necessary to take a firm
stand on the position of the Western concept of human
rights, which states that human rights are primary in relation to the effectiveness of governance. It is this concept that makes it possible to refute the common belief
that such a shift in emphasis can cause the powerlessness of state power, which ultimately threatens security, and therefore freedom, and can be a determining
factor in establishing arbitrariness. Continuing this
idea, we can come to an unfounded opposition of state
power and freedom. Indeed, human freedom in the state
is limited by its obligation to submit to power. The paradox is that the restriction of human freedom by state
power is both a necessary condition for its provision
and protection.
By means of legal prohibitions, the state authorities exclude arbitrariness on the part of other participants in legal relations, which is incompatible with the
requirement of equal freedom for all. Legal freedom is
possible only if everything that cannot be a general
norm of freedom is prohibited. State coercion, contrary
to the well-established view of its negative nature for
human rights, on the contrary, ensures or should ensure
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freedom. Moreover, state coercion is objectively necessary to ensure freedom. It is important to understand
that only despotic power does not accept any manifestations of freedom. Thus, in reality, legal freedom is opposed only by state power, not limited by law.
For a person in a state governed by the rule of law,
there is generally only one duty - it is an abstract duty
to be law-abiding. In specific cases, the duty to be lawabiding changes from the abstract to the unconditional.
The fact is that there is a presumption of legal nature
and legal content of laws. However, a person has the
right to use the whole arsenal of legal mechanisms to
protect and restore their violated rights.
The main ideas of the above concepts in an updated form are reflected in the formal-legal aspect of
the essence of the rule of law - the principle of the most
consistent binding through the law of state power. It is
the law as the official civilized and most effective regulator of social relations, the most important social, cultural and moral value, the measure of freedom and responsibility of the individual must necessarily balance
the unequal position of the state (bearer of power) and
the individual (bearer of freedom alone). everyone is
equal by law, including the state.
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Анотація
У статті здійснюється порівняльна характеристика основних етапів становлення і розвитку системи
судочинства на українських землях у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. Акцентується увага на тому, що обидві імперії проходили схожі процеси трансформації власних правових систем, які вплинули і на систему судоустрою та судочинства. Реформи освіченого абсолютизму останньої
третини XVIII ст. позитивно відрізняли в цьому плані імперію Габсбургів, адже в імперії Романових до
1860-х рр. простежувались відверті кризові явища, пов’язані з бюрократизмом, корупцією в судових органах та відсутністю уніфікованої і кодифікованої нормативної бази. Позитивні зміни відбулися в обох імперіях практично одночасно. Якщо з середини ХІХ ст. в Австрії розпочинається процес конституційних
перетворень, який має своїм наслідком демократизацію суспільних відносин та чітке регулювання системи
судочинства, то в Російській імперії після реформи 1864 р. була створена нова система судочинства.
Визначаючи особливості реалізації системи судочинства на українських землях і її впливу на правосвідомість населення, акцентується увага на практиці залучення до роботи суддями у загальних судах Наддніпрянщини відомих громадсько-політичних діячів, тоді, як у західноукраїнських землях, українці були
позбавлені права обіймати суддівські посади, але компенсували це активною адвокатською діяльністю.
Важливо зауважити, що судові реформи і перетворення другої половини ХІХ ст. сприяли не тільки гуманізації і демократизації судової системи, а й підвищенню рівня правової культури населення через залучення українців до адвокатської і правозахисної діяльності.
Утверджена впродовж ХІХ ст. на українських землях система судочинства стала традиційною для
українців і була реципійована українськими урядами в умовах національно-визвольних змагань 1917-1921
рр., що може характеризувати її виключно з позитивної точки зору, адже в обох імперіях практикувалися
гласність, відкритість і змагальність судового процесу, формальна рівність усіх громадян, функціонування
суду присяжних у кримінальних справах.
Abstract
The article provides a comparative description of the main stages of formation and development of the judicial
system in the Ukrainian lands as part of the Russian and Austrian (Austro-Hungarian) empires. Emphasis is placed
on the fact that both empires underwent similar processes of transformation of their own legal systems, which
affected the system of justice and the judiciary. Reforms of enlightened absolutism of the last third of the XVIII
century. The Habsburg Empire was positively distinguished in this respect, as in the Romanov Empire until the
1860s there were obvious crises associated with bureaucracy, corruption in the judiciary and the lack of a unified
and codified legal framework. Positive changes took place in both empires almost simultaneously. If from the
middle of the XIX century. in Austria the process of constitutional transformation began, which resulted in the
democratization of social relations and clear regulation of the judicial system, in the Russian Empire after the
reform of 1864 a new judicial system was created.
Determining the peculiarities of the judicial system in the Ukrainian lands and its impact on the legal consciousness of the population, emphasis is placed on the practice of involving judges in the general courts of the
Dnieper region of prominent public and political figures, while in Western Ukraine, Ukrainians were deprived of
judicial positions. it is an active advocacy activity. It is important to note that judicial reforms and the transformation of the second half of the nineteenth century. contributed not only to the humanization and democratization
of the judiciary, but also to raising the level of legal culture of the population through the involvement of Ukrainians in advocacy and human rights activities.
Approved during the XIX century. in the Ukrainian lands the judicial system became traditional for Ukrainians and was received by the Ukrainian governments in the conditions of national liberation struggles of 19171921, which can characterize it only from a positive point of view, because in both empires publicity, openness
and adversarial proceedings were practiced. equality of all citizens, the functioning of the jury in criminal cases.
Ключові слова: судова система, Російська імперія, Австро-Угорщина, судоустрій, права людини, судова реформа.
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Кількасотрічний період інкорпорації українських земель іноземними державами безпосередньо
відобразився не тільки на правосвідомості населення, а й на традиціях реалізації окремих владних
інститутів. Визначальним в цьому плані стало ХІХ
ст. коли і Російська і Австрійська імперії (після
трьох поділів Речі Посполитої поділили між собою
українські території) переживали час трансформації правових систем, утвердження конституційних
норм і лібералізації суспільних відносин.
Упродовж зазначеного періоду, обидві імперії
майже паралельно реформували власну систему судочинства, а українські території виступали своєрідним «майданчиком» для перевірки ефективності
чи неефективності нововведень. Галичина на початку ХІХ ст. була, за словами І. Бойка «законодавчим полігоном» [2, с. 8], де перевірялися дієздатність норм цивільного і кримінального права, які
саме у Західній і Східній Галичині впроваджувалися на кілька років раніше, як в інших провінціях
імперії. Натомість у Наддніпрянщині спостерігалось домінування консервативних і навіть ретроградних підходів до організації системи судочинства, тільки після реформи 1864 р. окремі засади судівництва тут реалізовувалися швидше ніж в інших
регіонах імперії. Спільним для обох імперій, було
чітке виокремлення двох періодів у організації системи судочинства впродовж ХІХ ст. Так, якщо перша половина ХІХ ст. була часом кризових явищ і
пошуку нових підходів до організації судової
влади, то починаючи з 1860-х рр. і в Австрійській і
Російській імперіях відбувається активний процес
реформування і судоустрою і власне правової системи. Ці процеси позитивно відзначилися на розвитку українських земель, сприяли активізації суспільно-політичних рухів, їх політизації.
З огляду на зазначене, актуальність досліджуваної проблеми обумовлюється потребою порівняння традиційних підходів і способів організації
системи судочинства на українських землях, що
входили до складу Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій, що в свою чергу дозволить визначити специфічні риси і характер державно-правової думки українців Галичини, Буковини,
Закарпаття та Наддніпрянщини.
Метою нашого дослідження є порівняльна характеристика основних підходів до організації системи судочинства у Наддніпрянщині та західноукраїнських землях кінця XVIII – початку ХХ ст.
Питання системи судочинства українських земель активно вивчаються як українськими, так й
іноземними дослідниками. Специфікою цих досліджень є вивчення конкретного періоду чи події в
процесі організації системи судочинства або загалом системи права Російської чи Австро-Угорської
імперій. В цьому плані цінними є наукові доробки
таких вчених, як І. Барсукової, І. Бойка, Л. Ілина,
О. Ільїна, С. Казанцева, І. Ковальчука, О. Кондра-

тюка, В. Кульчицького, М. Мацькевича, В. Павелка, М. Сотникової, В. Томсінова, О. Урсулюк,
М. Ярошенка та ін.
Характеризуючи систему судочинства на українських землях у складі Російської та Австро-Угорської імперій доцільно коротко охарактеризувати
зміст інкорпораційної політики згаданих держав.
Якщо процес включення Наддніпрянщини у правову систему імперії Романових розпочався з кінця
XVII ст. і до початку ХІХ ст. буди зруйновані усі
традиційні владні інститути Гетьманщини, в тому
числі й органи судочинства, то включення західноукраїнських земель (Буковини і Галичини) до
складу Австрії відбулося тільки у 1772 і 1774 рр.
При цьому слід наголосити, що і в західноукраїнських землях на кінець XVIII ст. також не були збережені традиційні органи судочинства, адже ці території перебували у складі Речі Посполитої (Галичина) та Османської імперії (Буковина). Єдина
відмінність, що була властива саме для кінця XVIII
ст. полягала у тому, що імперія Габсбургів увійшла
в епоху освіченого абсолютизму, що передбачав
ряд реформ, в тому числі й реформи правової системи, натомість в імперії Романових спостерігалося
посилення абсолютизму.
Характеризуючи систему судочинства західноукраїнських земель у складі імперії Габсбургів,
нами буде робитися акцент на Галичині, яка характеризувалася вищим, як Буковина і Закарпаття рівнем політичної активності та правової свідомості
населення, що в свою чергу визначало характер
державної політики. Більше того, ключовим у процесі функціонування правової системи, в тому числі й системи судочинства був національний чинник, який галицькі українці використовували, як
«елемент цивілізаційної місії» [3, с. 60], а у стінах
Галицького сейму питання мови судівництва часто
і активно піднімалося українськими послами, однак
так і не отримало чіткого правового підґрунтя [4, с.
107].
Загалом, система судочинства західноукраїнських земель та Наддніпрянщини досліджуваного
періоду пройшла три чіткі етапи. Для Галичини, Буковини і Закарпаття це були: 1) перехідний (17721784 рр.); 2) імплементаційний (1784-1848 рр.); 3)
конституційний (1849-1918 рр.), для Наддніпрянщини: 1) установчо-консервативний (1760-1860-ті
рр.); 2) демократично-ліберальний (1864-1917 рр.).
Виокремлені етапи дозволяють сформувати
висновок, що спільні ознаки в організації системи
судочинства можна спостерігати починаючи з 60-х
рр. ХІХ ст., коли в імперії Габсбургів було здійснено конституційну реформу, а в Росії – ряд реформ, що сприяли гуманізації суспільних відносин
і демократизації владних процесів.
Характеризуючи відмінні етапи, що тривали з
останньої третини XVIII до середини ХІХ ст., слід
звернути увагу на те, що в західноукраїнських землях, саме в той час було закладено основи до реформування системи судочинства. Це пояснюється
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тим, що перші два етапи (1772-1848 рр.) пов'язанs з
часом політичних реформ в імперії Габсбургів, які
були покликані легітимізувати імператорську
владу та запровадити владні інститути, які задовольняли широкі прошарки суспільства. Власне у
1782 р. була проведена судова реформа, яка скасувала стару (польську) систему судочинства. Існування останньої обумовлювалося тим, що імперський уряд намагався уніфікувати адміністративний
устрій новоприєднаних Галичини і Буковини. Єдиним нововведенням була заборона подавати апеляції на судові рішення [10, с. 23], адже чинні апеляційні інстанції знаходились на польських теренах у
складі імперії Романових та Пруссії. У західноукраїнських землях реалізація реформи розпочалася у
1784 р. Утверджена в цей час судова система була
становою за своїм характером і не відзначалася гуманізмом чи демократизмом. Позитивним винятком можна вважати процедуру «експертизи» судового рішення, яка здійснювалася на правничих факультетах державних університетів, відомими
професорам. Висновок експерта був ключовим при
винесенні остаточного рішення.
Позитивною рисою австрійського законодавства дослідники називають єдність законодавчої
бази, яка регулювала процесуальні дії [8, с. 4], але
загалом система судочинства Австрійської імперії
кінця XVIII – середини ХІХ ст. асоціювалася з ненадійністю [9, с. 148]. Включення нових територій
у 70-х рр. XVIII ст. спричинило певний дисбаланс,
адже правовий розвиток окремих регіонів багатонаціональної імперії був різним, а збереження станових привілеїв, у тому числі і в Галичині, було запорукою політичної стабільності. Польські привілейовані прошарки не могли допустити дотримання
однакової процедури судочинства з селянами-українцями.
Схожий дисбаланс мав місце і в Наддніпрянщині, де внаслідок ліквідації судової системи Гетьманщини і впровадження російської правової системи відбулося як станове так і національне розмежування осіб у їх праві звернення до суду.
Остаточно процес ліквідації судової системи Гетьманщини та запровадження російської – станової
відбувся після ліквідації у 1781 р. полково-сотенного устрою та запровадження поділу на губернії.
Загальною характерною рисою російської системи
права, що кардинально відрізняла її від української,
було існування десятків і сотень нормативно-правових актів, які не були жодним чином кодифіковані (на кінець XVIII ст. у Російській імперії одночасно функціонувало понад 10 тисяч нормативноправових актів, більша частина з яких не підлягала
застосуванню, а інші іноді прямо суперечили один
одному. Більшість суддів навіть не підозрювали
про наявність деяких правових норм і нормативноправових актів [12, с. 68]. Власне друга половина
XVIII ст. стала початком кодифікації російського
права, що вдалося завершити тільки через 100 років. Причиною цього було те, що спеціальні кодифікаційні комісії не мали чіткої системи і логіки
класифікації існуючого права. Вони швидше займа-

Slovak international scientific journal # 48, (2020)
лися формуванням нової законодавчої бази, не маючи для цього належного досвіду чи підготовки
[15, с. 352].
Власне процедура кодифікації стала однією із
відмінних рис австрійської та російської судових
систем. Якщо імперія Габсбургів процедурі кодифікації цивільного і кримінального права приділяла
особливу увагу і постійно удосконалювала цей процес, то для імперії Романових, започаткований у
останній третині XVIII ст. процес, вдалося завершити тільки на початку ХХ ст.
Характеризуючи судову систему Наддніпрянщини кінця XVIII – середини ХІХ ст., то вона ґрунтувалася на принципах нового адміністративно-територіального поділу та передбачала існування у
губернії – верховного земського суду [13, с. 3]. За
аналогією із полковими судами Гетьманщини, згідно реформи 1763 р., у територіально великих губерніях могло існувати кілька земських судів, а в
окрузі існували нижчі земські суди. Верхній земський суд за своїм статусом був апеляційною і ревізійною інстанціями стосовно рішень повітових судів [5, с. 25]. У цих судах існувало два окремі департаменти, які займалися відповідно кримінальними
і цивільними справами. Інституційно, верхній земський суд був закритою інституцією і безпосередньо підпорядковувався імперській владі, адже його
керівник-суддя призначався безпосередньо імператором. Однак з часом склалася практика, що верхній земський суд вирішував цілий спектр справ:
скарги і суперечки дворян, цивільні та кримінальні
спори, земельні, майнові справи та ін. Така система
була надзвичайно складною, адже суди вирішували
увесь спектр справ, що вело до збільшення часових
рамок вирішення спорів, бюрократизму і тяганини.
У 1797 р. верховні земські суди були ліквідовані, а
нижчі земські суди, згідно імператорського указу
1796 р. були перейменовані і «земські суди» і поєднували, як судові так і поліцейські функції.
Нижчою судовою ланкою були повітові суди,
які складалися з одного судді та двох присяжних засідателів, які обіймали ці посади впродовж трьох
років [13, с. 5]. Створенням повітових судів, на дімку О. Ільїна, імперська влада, дала можливість місцевому дворянству, взяти судову владу на місцях
під свій контроль [13, с. 25]. Цей крок був швидше
політичним, і мав на меті забезпечити підтримку
дворянства. На практиці, суддів призначав губернатор, а більшість справ, які розглядалися у повітових
судах підлягали оскарженню у вищих судових інстанціях.
Друга половина ХІХ ст., і зокрема 1860-ті рр.
стали часом глибоких трансформаційних процесів
правових систем Австрійської та Російської імперій.
Ключовим у процесі організації судової влади
та системи судочинства імперії Габсбургів були кілька конституційних реформ у 1848-1849 рр., 18601861 рр. та 1867 р. Прийняті в той час конституції
та конституційні акти сформували засади організації системи судочинства з огляду на трансформацію
правових відносин, міжнаціональну і політичну си-
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туацію в імперії загалом, та кожній провінції зокрема. Започатковані у 1849 р. були загалом позитивними, адже впорядкували систему судової влади
на вершині якої стояв Львівський краєвий суд [10,
с. 24-25]. Край був поділений на кілька судових повітів, які були ключовими адміністративними одиницями і лягли в подальшому в основу організації
виборчого процесу до Крайового сейму [4, с. 106].
Згодом, щороку впродовж 1852-1855 рр. було
прийнято кілька імперських та міністерських патентів, що регулювали діяльність судової гілки
влади. Основним нововведенням реформ, окрім
зміни назви судових інстанцій з крайових на повітові, стало формування у Галичині двох Вищих крайових судів. Створення останніх здійснювалося на
підставі дотримання національно-політичного
принципу – окремий суд для Східної Галичини з
центром у Львові, інший – для Західної, з центром
у Кракові. Такий підхід, мав як практичну так і політичну складову. З однієї сторони такий поділ був
закономірним адже дозволяв ефективно організувати систему судової влади, адже територіально Галичина була однією з найбільших провінцій імперії
Габсбургів. З іншого боку, забезпечення національного підходу (у Східній Галичині переважали українці, у Західній – поляки) було декларативним.
Проведені у 1850-х рр. судові реформи отримали конституційне закріплення у 1867 р. Окрім
того було чітко систематизовано органи судової
влади у Галичині. Вищому крайовому суду у Львові
підпорядкувалося 10 окружних судів [7, с. 206]. Основним нововведенням було запровадження суду
присяжних. Перша подібна спроба була здійснена у
1848 р., але вона зазнала невдачі. Натомість, 9 березня 1869 р. прийнято закон про виконання норм
Конституції 1867 р. і запровадження суду присяжних [14, с. 62]. Суди присяжних діяли при крайових
та окружних судах, де розглядалися кримінальні
справи, які й вимагали участі присяжних. Повноваження останніх, їх права і процедуру здійснення судочинства детально дослідила українська дослідниця О. Урсуляк [14]. Перше нормативне регулювання діяльності присяжних відбулося в
Кримінально-процесуальному кодексі 1873 р., в
якому до їх компетенції віднесли 31 злочин різної
ступені важкості, а також 2 політичні проступки [7,
с. 206].
Стосовно судової системи Російської імперії і
відповідно Наддніпрянщини другої половини ХІХ
ст., то вона розвивалася і функціонувала на підставі
судової реформи 1864 р. Сама реформа була однією
із найпослідовніших реформ другої половини ХІХ
ст., і започаткувала створення абсолютно нової судової системи незалежної від адміністративної гілки влади [16, c. 95]. Абсолютно новими стали
принципи змагальності, гласності, рівності громадян перед судом та гарантоване право на захист.
Окрім того, було запроваджено процедуру прокурорського нагляду, відокремлення судового засідання та досудового слідства, запровадження суду
присяжних, чітке розмежування повноважень сторін захисту і обвинувачення, встановлення презумпції невинуватості. Загалом було запроваджено
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двоступеневу систему судочинства (хоча юридично
главою судової системи був імператор), а найвищою судовою інстанцією був Сенат. Сенат виступав касаційною інституцією, а в окремих випадках
був судом першої інстанції (важливі справи державної ваги). Сенату підпорядковувалися мирові та
окружні суди. Обидві ці інституції були позбавлені
права досудового слідства, чим власне почали займатися органи поліції.
Середню судову ланку складали окружні суди,
що створювалися у межах адміністративних округів і складалися з цивільної та кримінальної палат.
Апеляційною інстанцією при окружних судах були
судові палати, які створювалися на кілька губерній
та поділялися на цивільну і кримінальну. Вони, як
правило вирішували злочини пов’язані з державною зрадою, чи злочинами посадових осіб [1, c. 7].
У окремих випадках дозволялося створювати спеціальний Верховний кримінальний суд, що займався виключно питаннями державних злочинів. Визначаючи статус окружного суду, то можна стверджувати, що це був повноцінний орган влади, який
внаслідок наступних реформ поєднував судові,
прокурорсько-наглядові, слідчі, нотаріальні функції, що не зовсім позитивно впливало на процес судового рішення. З іншого боку, це був ефективний
крок на шляху повноцінного оформлення системи
юстиції.
На території Наддніпрянщини було створено
25 окружних суди і три судові палати: Одеська, Харківська, Полтавська [11, c. 443].
Важливою ланкою окружних судів був суд
присяжних, який вирішував найбільш важливі кримінальні справи. Запозичивши європейський досвід, зокрема норми процесуального законодавства
Женеви та Сардинського королівства, реформою
1864 р. було започатковано формування палати
присяжних-засідателів у кількості 12 чоловік [6, c.
6]. Суд присяжних виявився досить ефективним
(забезпечив ліквідаціє традиційного для судової системи корупції), хоча він мав багатьох противників
у владному середовищі.
Найнижчу судову ланку і відповідно основний
інститут вирішення судових протиріч становили
мирові суди, які були основною судовою інстанцією і створювалися у всіх адміністративних одиницях імперії. До їх компетенції входило вирішення цивільних справ, а також окремих справ у
сфері адміністративних чи кримінальних відносин.
Впровадження нової судової системи у Наддніпрянщині, мало як позитивні, так і негативні наслідки. Негативом було те, що впровадження нової
системи права на українських землях відбувався не
одночасно, що перешкоджало виробленню «єдиної
практики мирових суддів у межах українських територій» [11, с. 441]. Певним позитивом було те, що
на Лівобережній Україні мирові суди впроваджувалися у перші роки після реформи 1864 р., що було
на кілька років швидше, як в інших регіонах Російської імперії.
Таким чином, утверджена у другій половині
ХІХ ст. система судочинства Австрійської та Російської імперії залишалися чинними до останніх днів

40
існування цих держав 1918 та 1917 р. відповідно.
Аналіз нововведень дозволяє стверджувати про ряд
спільних і відмінних рис. Спільним було те, що
процес реформування відбувався паралельно, але в
абсолютно відмінних напрямках. Якщо у імперії
Габсбургів, статус і повноваження судової гілки
влади затверджувався на конституційному рівні, то
в імперії Романових – було запроваджено демократичні і гуманістичні принципу судочинства, що
було новим і нетиповим для абсолютиської влади.
Спільною була практика функціонування судів
присяжних, при цьому в Російській імперії цей суд
був більш дієвим і функціональнішим ніж в Австро-Угорщині. Спільним можна вважати і наявність певних рудиментів – становість, бюрократизм
та ін. Також слід звернути увагу, що практично одночасно відбувалося утвердження інститутів прокуратури, адвокатури та нотаріату.
Визначаючи особливості реалізації системи
судочинства на українських землях і впливу її на
правову свідомість, то цікавим видається практика
залучення до роботи суддями у загальних судах
Наддніпрянщини відомих громадсько-політичних
діячів, тоді, як у західноукраїнських землях. Українці були позбавлені права обіймати суддівські посади, але компенсували це активною адвокатською
діяльністю. Важливо зауважити, що судові реформи і перетворення другої половини ХІХ ст. сприяли не тільки гуманізації і демократизації судової
системи, а й підвищенню рівня правової культури
населення через залучення українців до адвокатської і правозахисної діяльності.
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Анотація
У статті містяться основні напрями модернізації господарсько-правової політики щодо діяльності у
сфері реалізації лікарських засобів, зокрема з огляду на вимоги пандемічного періоду в житті людства.
Потужне навантаження на медичну та фармацевтичну сфери вимагає корекції концептуальних та аксіологічних підходів до формування змісту відповідних підгалузей господарського законодавства. В першу
чергу, це стосується уточнення базових публічних інтересів щодо даної сфери.
Відповідно до цього формується ціла низка завдань щодо адекватності нормативно-правового забезпечення господарської діяльності в сфері реалізації лікарських засобів в аптечній мережі. Основними
об’єктами удосконалення нормативно-правового регулювання визначено, зокрема, спеціальні правила обслуговування споживачів в аптечних закладах та зміст ліцензійних умов, що їх мають дотримуватись
суб’єкти господарювання на відповідному рівні.
Abstract
The article contains the main directions of modernization of economic and legal policy in the field of medicines, in particular in view of the requirements of the pandemic period in human life. A strong load on the medical
and pharmaceutical spheres requires the correction of conceptual and axiological approaches to the formation of
the content of the relevant subsectors of economic legislation. First of all, it concerns the clarification of basic
public interests in this area.
Accordingly, a number of tasks are formed regarding the adequacy of regulatory and legal support of economic activity in the field of sale of medicines in the pharmacy network. The main objects of improvement of
normative-legal regulation are defined, in particular, special rules of service of consumers in drugstores and the
maintenance of the license conditions which have to be observed by subjects of managing at the corresponding
level.
Ключові слова: роздрібна торгівля лікарськими засобами; публічні та приватні інтереси на фармацевтичному ринку; правосуб’єктність аптечних закладів; засоби державного регулювання діяльності в сфері
торгівлі лікарськими засобами; правила обслуговування споживачів в аптечних закладах.
Keywords: retail trade in medicines; public and private interests in the pharmaceutical market; legal personality of pharmacies; means of state regulation of activities in the field of trade in medicines; rules of customer
service in pharmacies.
Постановка проблеми. Сфера господарських
відносин знаходиться у постійній динаміці. Ця динаміка має різноплановий характер, але очевидно,
що ключовим чинником є спеціалізація правовідносин у різних секторах сфери господарювання та
вплив зовнішніх чинників – гібридні війни, зміни
клімату та екологічна криза в цілому, пандемії
тощо. Усе зазначене виразно виявляє себе у системі
правовідносин сфери роздрібної торгівлі лікарським засобами, де ми маємо потужний чинник – пандемію COVID-19, а саме спеціальні правові режими обігу лікарських засобів, особливий характер
системи правил обслуговування в аптечних закладах, ліцензійні вимоги до права на здійснення діяльності в сфері торгівлі лікарськими засобами
тощо.

Очевидно, що дія зазначених чинників змушує
корегувати, а часто і реформувати систему нормативного забезпечення сфери торгівлі лікарськими
засобами.
Однак такій нормотворчій діяльності має передувати корекція як відповідних напрямів економічної та соціальної політики держави, так і її господарсько-правова та законодавча політика. Слід погодитись із визначенням господарсько-правової
політики держави як імперативною, концептуальною позицією держави щодо напрямів та змісту подальшого розвитку господарського законодавства,
удосконалення практики його застосування та оптимізації правового господарського порядку в цілому та яка, в свою чергу, ґрунтується на конституційних положеннях правового економічного порядку, економічній політиці держави та науковій
господарсько-правовій доктрині [1, C. 27]. Відтак,
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ринок роздрібної торгівлі лікарських засобів має
отримати власне концептуальне резюме щодо подальшого розвитку його нормативно-правового забезпечення та приведення його у відповідність вимогам сучасного періоду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід
зазначити, що останні роки в господарсько-правових дослідженнях сформувався доволі потужний
тренд у секторальних комплексних дослідженнях,
пов’язаних із глибокою спеціалізацією господарської діяльності в їх межах. До таких слід віднести роботи Семенішина А.В. [2], Остапенко Ю.І. [3], Плавшуди К.В. [4], Рудяги І.М. [5], Письменної К.С.
[6], Бронової Ю.Г. [7] та інших. В той же час, робіт
присвячених ринку торгівельної діяльності лікарськими засобами, що зачіпали б рівень господарськоправової політики в цій сфері вкрай недостатньо.
Ціллю статті є з’ясування основних об’єктів
модернізації господарсько-правового регулювання
відносин в сфері реалізації лікарських засобів та
формулювання окремих концептуальних правових
позицій щодо такої модернізації.
Виклад основного матеріалу. Необхідно визнати, що в періоди суспільно-політичних та суспільно-економічних потрясінь, а пандемія COVID-19
має кваліфікуватись саме в такому контексті, основні сфери, що не тільки зберігають рівень економічної активності, але і посилюють його, є продовольчий та фармацевтичний сегменти сфери господарювання.
В Україні давно сформувався потужний сегмент господарської діяльності в сфері торгівлі лікарськими засобами, що пройшов етап економічної
концентрації і виявляє себе через наявність кількох
десятків брендових холдингових аптечних мереж,
що налічують в своєму складі не тільки десятки, але
і сотні аптечних закладів в масштабі країни, або щонайменше міст-мільйонників. В той же час, як уявляється, чіткої концептуальної правової позиції
щодо розвитку правовідносин в зазначеній сфері
державою несформовано. В цьому сенсі хотілося б
в тезовому форматі викласти окремі міркування
щодо створення такої концепції.
По-перше, слід визнати, що сутнісною особливістю реалізації права на підприємницьку діяльність в сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами є необхідність гармонізації такого права в межах єдиного правового режиму із забезпеченням,
пов’язаних конституційних соціальних цінностей,
таких як життя та здоров’я людини, право на охорону здоров’я та право на соціальне забезпечення,
зокрема щодо відновлення працездатності, а також
– функції держави підтримувати необхідний стан
національної вітальної безпеки. В цьому сенсі правове регулювання діяльності на ринку роздрібної
торгівлі лікарськими засобами має формуватися як
невід’ємна складова суспільної системи охорони
здоров’я населення та забезпечення національної
безпеки.
Необхідно також зазначити, що основні публічні інтереси в сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами, забезпечення яких суттєво впливає
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на зміст правового режиму здійснення такої діяльності. До таких публічних інтересів віднесено:
- забезпечення максимальної наближеності
підприємств роздрібної торгівлі до споживача;
- забезпечення цінової доступності лікарських
засобів у відповідності до купівельної спроможності населення;
- забезпечення необхідного асортименту ліків,
враховуючи індивідуально особливості споживачів
та різницю у купівельній спроможності різних
верств населення, а також необхідності збереження
запасів таких засобів на випадок настання епідемій;
- забезпечення адаптивності системи роздрібної торгівлі лікарськими засобами для реалізації
державних та благодійницьких заходів компенсації
вартості лікарських засобів для відповідних категорій споживачів;
- забезпечення збереження якості та ефективності ліків, що реалізуються в роздрібній мережі;
- забезпечення інтересів споживачів, виходячи
із складної фармакологічної природи ліків як товару та необхідності врахування стану здоров’я самого споживача, як суб’єкта договірних відносин;
- забезпечення можливостей надання першої
медичної допомоги в межах підприємства роздрібної торгівлі лікарськими засобами, у разі такої необхідності.
По-друге, в своїх розбудовах необхідно виходити з того, що реалізацію публічних інтересів на
ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами забезпечує механізм організаційно-господарського
впливу на відповідні відносини, до якого віднесені:
- інституціалізація держаної політики охорони
здоров’я та державної політики у сфері створення,
виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів;
- інституціалізація організаційно-господарського впливу з боку центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я як суб’єкта організаційно-господарських повноважень в сфері діяльності на ринку роздрібної торгівлі лікарськими
засобами;
- сформована система спеціальних господарсько-правових засобів державного регулювання діяльності на ринку роздрібної торгівлі ліками.
Так, основними об’єктами організаційно-господарського впливу держави в сфері роздрібної торгівлі лікарськими засобами є:
- обсяг правосуб’єктності підприємств ринку,
що визначається характером саме спеціальної правосуб’єктності, а також необхідністю ліцензування
такої діяльності з додержанням ліцензійних умов.
Характер та обсяг правосуб’єктності таких підприємств знаходяться у залежності від необхідності забезпечувати торгівельну, виробничу та соціальномедичну їх функції на ринку;
- спеціальний правовий режим обігу зареєстрованих та сертифікованих лікарських препаратів диференційований на види у відповідності до їх віднесення до категорій рецептурної та без рецептурної
реалізації,
наркотичних,
отруйних,
сильнодіючих та радіоактивних лікарських засобів;
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- спеціальні правила обслуговування споживачів в аптечних закладах, у зв’язку з чим запропоновано для підвищення даних стандартів розширити
вимоги до технічного оснащення приміщень підприємств роздрібної торгівлі з урахуванням фізичного стану споживачів, а також умов обслуговування, що мають включати в себе обов’язкове попередження споживача про несумісність придбаних
лікарських засобів з іншими ліками, та інформування про наявні аналоги для забезпечення права
споживчого вибору.
По-третє, щодо такого важливого і універсального засобу державного регулювання господарської діяльності як ліцензування слід окремо зазначити, що ліцензування в сфері роздрібної торгівлі
лікарськими засобами має на меті не тільки забезпечити наявність певних технологічних та кваліфікаційних умов її здійснення, але може містити потужний регулюючий та стимулюючий потенціал,
як засіб державного регулювання. У зв’язку з чим
запропоновано за певних умов шляхом застосування ліцензійних умов та виходячи із достатнього
рівня конкурентності даного ринку стимулювати
засновників аптечних закладів до дислокації підприємств, з урахуванням соціальних потреб, а не
тільки комерційного інтересу, зокрема в сільській
місцевості; в районах з відносно низкою купівельною спроможністю населення, або низьким купівельним потенціалом місця дислокації. До такого стимулюючого характеру ліцензування можна віднести ліцензійні умови щодо налагодження власної
виробничої бази вироблення ліків за індивідуальним приписом лікаря, здійснення торгівлі окремими малорентабельними видами лікарських засобів, таких як медичні гази, надання послуг першої
медичної допомоги або найпростіших форм діагностування тощо.
Слід запропонувати, виходячи із зазначеної акцентуації публічного інтересу щодо функціонування ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами посилити регулятивну функцію ліцензування
діяльності відповідних суб’єктів роздрібної торгівлі запровадженням диференційованого підходу
щодо включення кола господарських зобов’язань в
ліцензійній умові в залежності від ступеню економічної концентрації активів таких суб’єктів. Так,
покладання на такого суб’єкта зобов’язань в сфері
забезпечення визначених запасів та асортименту лікарських засобів, надання додаткових послуг споживачам має варіюватися залежно від того ліцензується одна аптека, до п’яти аптек, мережа, що налічує більше десяти, більше тридцяти підприємств
роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Таким
чином, має запроваджуватись принцип: чим більше
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ступінь економічної концентрації суб’єктів господарювання – тим більше господарських зобов’язань
публічно-правового характеру в ліцензійних умовах.
Висновки. Таким чином, ринок роздрібної торгівлі має отримати державну концепцію свого розвитку з урахуванням вимог поточного та перспективного моментів. Зазначена державна концепція
має бути обов’язково трансформована у систему засобів її господарсько-правового забезпечення,
включаючи чітке визначення основних об’єктів господарсько-правової політики – об’єктів першочергової законодавчої модернізації [1, c. 27].
Такими об’єктами мають стати основні елементи механізми правового регулювання: правий статус аптечних закладів; організаційно-господарські
відносини між державою та суб’єктами господарювання (ліцензування); правові режими обігу окремих категорій лікарських засобів; правовідносини
із споживачами.
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Анотація
У статті розглянуто сутність саморегулівних організацій. Зокрема, висвітлено можливі варіанти взаємодії держави з цими організаціями через конкретні господарсько-правові механізми. На основі проведеного дослідження зроблено висновок про принципову необхідність залучення Антимонопольного комітету України до механізму делегування організаційно-господарських повноважень держави. А також створення багаторівневого законодавчого забезпечення, враховуючи складність відносин, що виникають за
участі цих суб’єктів.
Abstract
The article considers the essence of self-regulatory organizations. In particular, highlighted the possible options for the interaction of the state with these organizations through specific economic and legal mechanisms.
Based on the study, was made a conclusion about the fundamental need to involve the Antimonopoly Committee
of Ukraine in the mechanism of delegation of organizational and economic powers of the state. As well as the
creation of multi-level legislative support, given the complexity of the relationship that arises with the participation
of these entities.
Ключові слова: саморегулівна організація, державне регулювання господарської діяльності, саморегулівна діяльність, делегування державних повноважень, функції саморегулівних організацій.
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Постановка проблеми. Одним із напрямків
пошуку ефективного та стабільного механізму функціонування господарських відносин, зокрема, у
цілій низці секторів економіки є впровадження механізмів саморегулювання поєднаних з делегуванням окремих повноважень держави.
Виходячи з того, що проблематика правового
статусу і регулювання діяльності саморегулівних
організацій фактично не отримала уваги у господарсько-правовій науці в Україні, що, у цілому, гальмує напрацювання відповідних правових позицій
законодавчої політики держави, окреслена тематика є актуальною, доцільною і перспективною з
огляду на можливість отримання важливих наукових результатів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Слід констатувати, що окремі аспекти правового забезпечення деяких напрямів комерційного господарювання в різних галузях національної економіки
розроблялись у наукових дослідженнях такими вченими як: О.М. Вінник, О.М. Гончаренко, Д.В. Задихайло, В.С. Мілаш, В.В. Суслова тощо, однак комплексного дослідження щодо забезпечення діяльності саморегулівних організацій залежно від
обсягів делегування повноважень держави не проводилося.
Однією з останніх наукових праць, яка спрямована на визначення теоретико-правових засад само-

регулювання господарської діяльності, встановлення видів та форм саморегулювання, з’ясування
сутності саморегулівних організацій тощо, є дисертація О.М. Гончаренко – «Теоретико-правові засади саморегулювання господарської діяльності».
У своїй роботі вчена зазначає, що становлення та
розвиток України як демократичної, соціальної та
правової держави не можливе без ефективного саморегулювання господарської діяльності, яке має
забезпечити гармонійний розвиток держави у напрямі належної взаємодії між суб’єктами господарювання та органами державної влади, між самими
суб’єктами господарювання, між останніми та громадянами як споживачами товарів та послуг [1, с.
1].
Формулювання цілей статті. Ціль статті полягає у розкритті сутності саморегулівних організацій, як елементу правового господарського порядку, умов їх функціонування та механізмах наділення таких організацій специфічними для них
повноваженнями.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Систематика суспільних відносин правового господарського порядку доволі вдало структурована
Д.В. Задихайлом на три основні блоки, а саме: правові режими господарювання, господарсько-правова відповідальність та підсистема функціонування зворотного зв’язку [2]. В той же час, розвиток
саморегулівних процесів в сфері господарювання
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визначає особливості характеру правового господарського порядку. Відтак, слушно зазначає Ю.І.
Остапенко, що становлення інституту саморегулювання в різних країнах, зокрема і в Україні, зазвичай
пов’язується з процесами економічної лібералізації
та дерегуляції господарської діяльності, у тому числі шляхом зниження адміністративних бар’єрів
для підприємництва, підвищення ролі громадських
і професійних об’єднань. При цьому саморегулювання розглядається як додатковий або самостійний інститут регулюючого впливу держави на господарську діяльність, в межах ст. 12 Господарського кодексу України [3].
Саморегулівна діяльність в межах створюваних суб’єктами господарювання саморегулівних
організацій є новим синтезованим елементом у
структурі правового господарського порядку, що
уособлює собою окрему форму практичного поєднання ринкової макроекономічної саморегуляції та
державного регулювання господарської діяльності.
Саморегулівна діяльність суб’єктів господарювання є окремим етапом розвитку ринкових засад
сфери господарювання і переходу суб’єктів господарювання до продуктивного спільного з державою
та між собою формування нормативного середовища функціонування окремих ринків товарів та
послуг.
Саме тому, саморегулівна діяльність у межах
створених суб’єктами господарювання саморегулівних організацій має розглядатись як макроекономічна форма державно-приватного партнерства у
випадку делегування державою таким саморегулівним організаціям окремих організаційно-господарських повноважень щодо державного регулювання
господарської діяльності. Делегування державою
окремих засобів організаційно-господарського
впливу на сферу господарювання саморегулівним
організаціям можна вважати окремою формою макроекономічного державно-приватного партнерства, поряд із такими формами організаційно-господарського впливу як, власне, саме державне регулювання, державна допомога, встановлення
спеціальних режимів господарювання, а також і
державно-приватне партнерство, у сенсі, передбаченому чинним законодавством.
Така конкретна форма взаємодії держави та організацій, що представляють інтереси галузевого
або секторального бізнесу має отримати чіткий господарсько-правовий механізм, зокрема:
- умови набуття такими саморегулівними організаціями властивостей, що необхідні та достатні
для делегування організаційно-господарських повноважень від держави до саморегулівних організацій;
- визначення порядку такого делегування та
корекцію обсягу делегованих повноважень;
- відповідальність саморегулівних організацій
за недобросовісне та неправомірне використання
делегованих повноважень;
- підстави для скасування рішень щодо делегування відповідних повноважень суб’єктів організаційно-господарського впливу з боку держави;
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- форми державного контролю за саморегулівною діяльністю;
- визначення якісних та кількісних параметрів
функціонування галузевих ринків, що мають бути
забезпеченими в процесі діяльності саморегулівних
організацій.
У цьому контексті окремо слід звернути увагу
на принципову необхідність залучення Антимонопольного комітету України до механізму делегування організаційно-господарських повноважень
держави. Така роль має бути забезпечена як на стадії оцінки діяльності саморегулівних організацій до
прийняття рішення про делегування, так і в процесі
державної оцінки ефективності такого делегування.
Роль Антимонопольного комітету України має полягати у наданні висновків щодо відсутності:
а) домінування одних суб’єктів господарювання – учасників саморегулівних організацій над
іншими учасниками саморегулівних організацій;
б) рішень саморегулівних організацій, що можуть впливати на впровадження практики недобросовісної внутрішньогалузевої та міжгалузевої конкуренції;
в) практики використання делегованих повноважень всупереч принципу рівності прав суб’єктів
господарювання у системі відносин організаційногосподарського впливу.
Не менш важливим питанням при визначенні
сутності саморегулівних організації є питання про
предмет саморегулівної діяльності, який можна визначити через реалізацію цими організаціями наступних функцій:
а) представництво колективних інтересів галузевого бізнесу перед державою та її органами;
б) розробка проектів нормативно-правових актів, що сприяли б підвищенню ефективності господарської діяльності та пропонування їх суб’єктам
законодавчої ініціативи;
в) розробка внутрішніх локальних стандартів
здійснення господарської діяльності, зокрема, якості обслуговування та якості товарів на ринку,
суб’єктами-учасниками саморегулівних організацій;
г) розробка локальних правил добросовісної
конкуренції на ринку та відповідальності за їх порушення;
д) створення колективних фондів компенсації
збитків споживачам за-для уникнення шкоди колективній діловій репутації та фондів допомоги;
е) реалізація делегованих державою організаційно-господарських повноважень.
Як і будь-яка організація, яка функціонує у межах правового поля, саморегулівна організація
створюється у певній організаційно-правовій формі. Вважаємо, що до організаційно-правової форми таких організацій необхідно застосовувати спеціальні кваліфікаційні вимоги, які мають диференціюватись залежно від: створення саморегулівних
організацій для здійснення саморегулівної діяльності без реалізації делегованих державою організаційно-господарських повноважень; трансформації
кваліфікаційних вимог до саморегулівних організацій, що претендують на делегування їм державою
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організаційно-господарських повноважень; галузевої специфіки господарської діяльності, зокрема
щодо засобів та механізмів державного регулювання у визначеній сфері господарювання.
Відповідно до цього має бути законодавчо визначено наслідки делегування організаційно-господарських повноважень держави саморегулівним організаціям, які можуть полягати у варіантах: збереження відповідного органу держави із редагованим
обсягом господарської компетенції, що готовий, у
разі необхідності, повернутися до виконання функцій у обсязі, що передував процесу делегування; ліквідації відповідного органу держави з огляду на
делегування ним повністю або основних функцій
організаційно-господарського впливу до саморегулівної організації.
Окремо слід наголосити, що законодавче забезпечення створення та діяльності саморегулівних
організацій в Україні є розгалуженим. Це проявляється, зокрема, у тому, що відносини з приводу
створення та діяльності цих організацій, залежно
від сфери їх функціонування, регулюються значною кількістю нормативно-правових актів. У
зв’язку з цим, доцільним є запровадити етапність у
створенні законодавчого забезпечення діяльності
саморегулівних організацій.
Враховуючи складний етапний та різновидовий характер створення та діяльності саморегулівних організацій, їх законодавче забезпечення уявляється багаторівневим. На першому рівні воно має
бути представлене Законом України «Про засади
саморегулівної діяльності в Україні». На другому –
«Про саморегулівну діяльність та саморегулівні організації суб’єктів господарювання». На третьому –
«Про особливості саморегулівної діяльності та делегування державою організаційно-господарських
повноважень у визначеній сфері господарювання».
Не дивлячись на значні теоретичні розробки
поняття та сутності саморегулівних організацій, нажаль на сьогодні відсутній єдиний підхід до визначення цього поняття. Усі існуючі погляди можна
згрупувати у дві течії. Представники першої розглядають саморегулівні організації як продовження
державного регулювання, що замінює його на певному етапі існування цієї організації. Члени саморегулівних організацій, які є суб’єктами підприємницької діяльності, підпадають під контроль цих
організацій, а саме, те як вони дотримують не лише
внутрішні правила, а й законодавство у цілому.
Саме тому, представники цього напрямку вважають, що саморегулівні організації наділяються державно-владними повноваженнями. Вважаємо, що
такий підхід не суперечить принципам господарського права.
Другі розглядають саморегулівні організації як
об’єднання, які створюються для забезпечення саморегулівних функцій учасників господарських відносин. Основним завданням саморегулівних організацій, вони бачать, сприяння у самоорганізації відносин між її учасниками. При цьому
саморегулювання повинно бути не продовженням
державного регулювання, а протиставлятися йому.
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У другому випадку саморегулівні організації розробляють стандарти і правила для своїх членів і стежать тільки за їх дотриманням і не можуть наділятися державно-владними повноваженнями [4, с.
122].
Проте, враховуючи норми законодавства щодо
регулювання діяльності саморегулівних організацій, слід зазначити, що окрім повноважень, якими
ці організації наділяються при їх створенні, також
передбачена можливість делегування певних повноважень державою. Однак таке делегування не є
чітко визначеним, що зумовлює виникнення колізій
у цьому процесі. Ми вважаємо, що доцільним буде
законодавчо визначити умови делегування організаційно-господарських повноважень держави саморегулівним організаціям. До таких умов слід віднести: саморегулівна організація створюється на підставі Закону України про регулювання її діяльності
в зазначеній сфері; саморегулівна організація створюється на умовах обов’язкової тотальної участі
суб’єктів господарювання зазначеного виду господарської діяльності в такій організації; статутними
документами суб’єктів господарювання, що об’єднуються в саморегулівні організації у зазначеній
сфері має бути передбачено цей вид діяльності як
основний та обов’язковість членства у відповідній
саморегулівній організації; позитивний оцінений
державою досвід успішної саморегулівної діяльності протягом визначеного законом строку, для цілей
перспективи подальшого делегування повноважень; згода Антимонопольного комітету України
на делегування організаційно-господарських повноважень держави на підставі відсутності кваліфікованих випадків домінування окремих суб’єктів
господарювання в саморегулівних організаціях та
випадків антиконкурентних узгоджених дій учасників саморегулівних організацій на ринку; здійснення державою попередніх заходів по дерегуляції
нормативно-правового матеріалу щодо державного
регулювання господарської діяльності в зазначеній
сфері господарювання для забезпечення ефективності реалізації саморегулівними організаціями делегованих повноважень.
Висновки. Таким чином, саморегулівні організації є комбінацією як приватних суб’єктів господарювання, які виявляють інтерес до встановлення
чітких правил ведення господарської діяльності
особливо в умовах жорсткої конкуренції, так і публічних суб’єктів, інтерес яких полягає у реалізації
повноважень, наданих їм державою. Порядок та механізми утворення саморегулівних організацій, в
окремих сферах передбачено законодавством України, наприклад, у сфері окремих ринків фінансових
послуг. Проте, слід констатувати, що на сьогодні
залишаються невирішеними загальні проблеми
правового забезпечення діяльності саморегулівних
організацій, що полягають у відсутності єдиної, чітко-розробленої господарсько-правової концепції
механізму функціонування господарських відносин
за участю цих суб’єктів. Так, залишається ціла низка питань, які потребують уваги, зокрема, стосовно: організаційно-правової форми саморегулівних
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організацій; механізму діяльності та обсягу повноважень; господарсько-правові засоби державного
регулювання, які держава може делегувати цим організаціям; обов’язок окремих суб’єктів господарювання вступати до членів таких організацій, залежно від галузевої приналежності тощо. Усе це зумовлює необхідність подальших досліджень з
метою напрацювання єдиних теоретичних та практичних позицій. Слід констатувати, що сьогодні ні
держава, ні суб’єкти господарювання не мають необхідної та достатньої правової бази розвитку відносин саморегулювання, а тим більше із перспективою делегування організаційно-господарських повноважень державними органами. Відсутність
концептуальної ясності та системного правового
забезпечення в цій сфері суттєво гальмує процес перспективної трансформації характеру правового господарського порядку в Україні на цивілізаційних
засадах.
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Анотація
У статті розглянуто правові засоби стимулюючого характеру суб’єктів інвестиційної діяльності та їх
законодавчого закріплення. Встановлено, що засоби стимулюючого характеру інвестиційної безпеки – це
засоби, щодо спонукання вкладення інвестицій в українську економіку. З’ясовано, що з точки зору інвестиційної безпеки, засоби стимулюючого характеру інвестиційної безпеки залежно від суб’єкта інвестиційної діяльності можна поділити на: 1) стимулювання державних інвестицій; 2) засоби стимулювання іноземних інвестицій; 3) стимулювання спільного інвестування.
Abstract
The article considers the means of stimulating nature of the subjects of investment activity and their legislative
consolidation. It has been established that the means of stimulating the nature of investment security are tools for
encouraging investment in the Ukrainian economy. It was clarified that from the point of view of investment
security, the means of stimulating the nature of investment security depending on the subject of investment activity
can be divided into: 1) stimulation of public investment; 2) means of stimulating foreign investment; 3) stimulating
joint investment.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, економічна безпека, інвестиційна безпека, засоби стимулюючого характеру.
Keywords: investment activity, economic security, investment security, means of stimulating character.
Постановка проблеми. Стабільний розвиток
економіки є частиною економічної безпеки держави. Скорочення інвестицій є загрозою як для інвестиційної безпеки, так і національної безпеки
держави у цілому. Тому, у світі поряд з напрямком
жорсткої економії, захисту національних виробників, сформувалось актуальне питання щодо стимулювання інвестицій як з боку держави, так і з боку

іноземних інвесторів. Наведене вказує на доцільність визначення засобів стимулюючого характеру
інвестиційної безпеки.
Слід зазначити, що усі названі чинники як положення економічної політики держави мають бути
обов’язково трансформовані у засоби її господарсько-правової політики, яка на думку Задихайла
Д.В. є імперативною концептуальною позицією
держави щодо напрямів та змісту подальшого розвитку господарського законодавства [1, C. 6].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Засоби стимулювання інвестиційної безпеки розглядали у своїх працях такі науковці як В.В. Бударна,
В.І. Кухар, Н. Лещенко, В.В. Поєдинок, Н.С. Сириченко, Б. Свєтлов, Н. Обушна, О. Хрімлі, А.В. Журавель, Ю.А. Буяджи та ін.
Ціллю статті є дослідження засобів стимулюючого характеру, спрямованих на забезпечення залучення інвестицій у економіку країни та гарантії
цього процесу державою.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
економічних відносинах стимулювання розглядається як економічне спонукання, використання матеріальних стимулів з метою впливу на виробників,
споживачів, покупців таким чином, щоб вони вели
себе в інтересах осіб, які застосовують стимулювання [2, с. 635]. Аналізуючи це визначення, можна
припустити, що засоби стимулюючого характеру
інвестиційної безпеки – це засоби щодо спонукання
вкладення інвестицій в українську економіку. Ці засоби можуть поділятися від виду інвестицій. Частина 2 ст. 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність» визначає, що інвестиційна діяльність провадиться на основі: інвестування фізичних та
юридичних осіб; державного інвестування; місцевого інвестування, що здійснюється органами місцевого самоврядування; державної підтримки для
реалізації інвестиційних проектів; іноземного інвестування; спільного інвестування, що здійснюється
юридичними особами та громадянами України,
юридичними особами та громадянами іноземних
держав [3]. Наведена стаття визначає як суб’єктів
інвестиційної діяльності, так і характеризує спосіб
інвестування. Це дозволяє, з точки зору інвестиційної безпеки, поділяти засоби стимулюючого характеру інвестиційної безпеки залежно від суб’єкта інвестиційної діяльності на: 1) стимулювання державних інвестицій; 2) засоби стимулювання
іноземних інвестицій; 3) стимулювання спільного
інвестування. Розглянемо їх більш детально.
Вперше державне інвестування в Україні було
визначено у Постанові Кабінету міністрів України
від 16 лютого 1998 р. № 182 «Про стимулювання
інвестиційної діяльності», зокрема, п. 3 цієї Постанови було передбачено, що Міністерству фінансів і
Міністерству економіки передбачати у проектах
Державного бюджету України починаючи з 1999
року видатки на фінансування капітальних вкладень обсягом не менш як 3 відсотки валового внутрішнього продукту [4]. У 2018 р. державні гарантії
в обсязі до 24.000.000 тис. гривень можуть надаватися за рішенням Кабінету Міністрів України, зокрема, для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України за кредитами (позиками), що
залучаються для фінансування інвестиційних проектів, у тому числі у сфері космічної діяльності (абз.
а, ч. 1 ст. 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» [5]. Крім того, державне
інвестування має місце в інвестиційних проектах та
програмах, що можуть фінансуватися як за рахунок
державного бюджету, так і за допомогою залучення
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коштів іноземних компаній, банків з метою регіонального розвитку тощо.
Варто зазначити, що в Україні недостатньо розвивається державне інвестування, що вимагає його
додаткового стимулювання, зокрема, шляхом визначення соціальних сфер суспільства, його безпеки, які обов’язково вимагають інвестицій від держави. Можна запропонувати до таких сфер відносити освіту, медицину, житлово-комунальні
послуги, транспорт. Ці напрями забезпечують здорове середовище проживання для людини та цілком
відповідають ст. 3, ст. 27, ст. 48 Конституції України [6]. Наприклад, державні інвестиції у житловокомунальну сферу пов’язані з кліматичними умовами держави, що відрізняє структуру житлово-комунального господарства від Європейських країн.
Крім того, державні інвестиції вимагають підтримки, зокрема, це може бути здійснено за допомогою
зменшення оподаткування інвестиційних проектів,
що фінансуються за рахунок державного бюджету.
Можливість зменшення фіскального тиску віднесено до повноважень держаних органів, що може
зменшити вартість державних інвестиційних проектів та програм.
Таким чином, державні інвестиції є необхідним елементом національної безпеки держави,
оскільки спрямовані на підтримання її соціального
забезпечення. За рахунок цих інвестицій Україна
може виробляти продукцію, необхідну для населення, територіальних громад, яка є непривабливою для приватних інвесторів з точки зору прибутку. Державні інвестиції також вимагають розробки
засобів стимулювання. До засобів стимулювання
державних інвестицій можна віднести: розробка та
прийняття нормативних актів, що визначають
сфери соціального забезпечення населення та вимагають обов’язкового державного інвестування для
підтримки концепції соціальної держави; зменшення оподаткування інвестиційних проектів за участю державних інвестицій.
До елементів інвестиційної безпеки варто віднести засоби стимулювання іноземних інвестицій,
оскільки стабільність та залучення іноземних інвестицій вказують на стан економічної безпеки держави.
Іноземне інвестування здійснюється іноземними державами, юридичними особами та громадянами іноземних держав (абз. 5 ч. 2 ст. 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність») [3]. Інвестиції
відіграють важливу роль в економіці будь-якого
підприємства і країни загалом, оскільки вони є основою для систематичного оновлення й розширення виробничого капіталу, прискорення науковотехнічного прогресу і поліпшення якості продукції,
структурної перебудови суспільного виробництва й
збалансованого розвитку всіх галузей економіки в
умовах глобальних трансформацій [7, с. 263].
Проблематика стимулювання інвестицій стала
предметом розгляду Конференції Організації
Об’єднаних Націй з питань торгівлі та розвитку,
Ради з торгівлі та розвитку, Комісії з інвестицій,
підприємництва та розвитку на дев’ятій сесії, що
була проведена 20-24 листопада 2017 року у Женеві
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[8]. У рамках цієї конференції прийнято проект
щодо стимулювання інвестицій до 2030 р. Зокрема,
було визначено, що з метою зосередження зусиль
щодо стимулювання інвестицій та сприяння досягненню цілей проекту, уряди повинні розглянути та
розробити нове покоління стратегії стимулювання
(просування) інвестицій. Багато державних установ
мають право брати участь у залученні іноземних
прямих інвестиції у секторах економіки, але ключовими є агенції з просування інвестицій. Ці агенції
повинні діяти в межах нової стратегії стимулювання (просування) іноземних інвестицій. До засобів стимулювання інвестицій віднесена наступна
діяльність агентства: агентство повинно сприяти
розробці інвестиційного проекту, пов’язаного з цільовими секторами економіки (вибір, оцінка, доцільність проекту); визначення конкретного інвестиційного сектору економіки (обговорення з профільними міністерствами, неурядовими організаціями,
дослідницькими установами); після відбору цільових секторів агентства, що сприяють залученню інвестицій, можуть сприяти відбору та встановленню
пріоритетів проектів; проведення класифікації інвестиційних проектів (від дуже успішних до просто
успішних); визначення видів сприяння інвестиційних проектів; підтримка інвестиційних проектів;
прозори відгуки про інвестиційний проект.
Виходячи з наведеної рекомендації Конференції Організації Об’єднаних Націй з питань торгівлі
та розвитку, у державі для стимулювання інвестиційної діяльності доцільно створювати агентства з
просування інвестицій. Варто визначити, що в Україні вже існувала така структура. У 2011 р. було
створено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. Це агентство було ліквідовано у 2015 р. в межах оптимізації
державного управління, що відбувалось на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади» від 10 вересня 2014 р. № 442. Відповідно до
цієї Постанови ліквідувалось: 1) Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, поклавши його функції на Міністерство
економічного розвитку і торгівлі; 2) Державне агентство екологічних інвестицій, поклавши його функції на Міністерство екології та природних ресурсів. На сьогодні в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі створено Департамент залучення
інвестицій. При Президенті України у 2014 р. створено такий консультативно-дорадчий орган як Національна інвестиційна рада.
Отже, в Україні формуються різні за підпорядковуванням органи, які спрямовані здійснювати організаційну діяльність однакової сфери – інвестиційну. Аналізуючи сучасний стан інвестицій, міжнародні вимоги щодо третього покоління
стимулювання інвестицій, розрізненість за підпорядкуванням органів державної влади у сфері інвестиційної діяльності, варто запропонувати відновити діяльність Державного агентства з інвестицій
та управління національними проектами України,
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що може охопити діяльність Департаменту залучення інвестицій та Національну інвестиційну
раду.
В сучасних умовах основними формами українського державного заохочення іноземної інвестиційної діяльності є: фінансово-кредитне стимулювання; фіскальне стимулювання; стимулювання інфраструктурного забезпечення; стимулювання
конкретних проектів; протекціоністські заходи
тощо [9, с. 123]. У законах України «Про інвестиційну діяльність» та «Про режим іноземного інвестування» визначено лише гарантії діяльності іноземних інвесторів. Наприклад, у розділі ІІ Закону України «Про режим іноземного інвестування»
закріплені такі гарантії: 1) для іноземних інвесторів
на території України встановлюється національний
режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України
(ч. 1 ст. 7 Закону); 2) гарантії у разі зміни законодавства (ст. 8 Закону); 3) гарантії щодо примусових
вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб (ст. 9 Закону); 4) право на
відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій,
бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами
передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними
інвестиціями, відповідно до законодавства України
(ч. 1 ст. 10 Закону); 5) гарантії в разі припинення
інвестиційної діяльності (ст. 11 Закону); 6) гарантії
переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій
[10]. Наведені гарантії також встановлені у ст. ст.
397. 988 ГК України [11]. Інвестор може скористатися державною гарантією захисту прав тільки після звернення до суду [12, с. 64]. Незважаючи на те,
що державні гарантії інвестиційної діяльності виступають додатковими способами захисту прав та
інтересів суб’єктів, їх варто розглядати і як засоби
стимулювання, оскільки метою встановлення державних гарантій є забезпечення сприятливого та
стабільного інвестиційного клімату. Саме для
цього створюється державне регулювання інвестиційної діяльності, до сфери якого належить створення державних гарантій і забезпечення захисту
прав інвесторів [13, с. 103].
Таким чином, державні гарантії іноземних інвестицій варто відносити до засобів стимулювання
інвестиційної діяльності. Ці гарантії надають додаткові стимули для розміщення іноземних інвестицій у сектори української економіки. Вони потребують постійного виконання, дотримання та розширення залежно від потреб у обсягах іноземних
інвестицій.
Наступні засоби стимулювання інвестиційної
безпеки є засоби стимулювання спільного інвестування.
Спільне інвестування здійснюється юридичними особами та громадянами України, юридичними особами та громадянами іноземних держав
(абз. 5 ч. 2 ст. 2 Закону України «Про інвестиційну
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діяльність») [3]. Залучення спільних інвестицій є
одним із засобів розвитку та підтримки національної економіки. Цей вид інвестування може бути реалізовано у сферах, визначених законодавством, зокрема, Законами України «Про інвестиційну діяльність», «Про фінансово-кредитні механізми
управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про інститути спільного
інвестування».
У абзаці 3 ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» визначено, що інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі
в управління, може здійснюватися виключно через
фонди фінансування будівництва, фонди операцій з
нерухомістю, інститути спільного інвестування, а
також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва [3]. Засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою
фінансування будівництва житла та особливості
управління цими коштами визначено у Законі України «Про фінансово-кредитні механізми управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю». Стимулювання інвестиційної діяльності у сфері будівництва житла визначено Податковим кодексом, зокрема, відповідно до п.п.
197.1.14 п. 197.1 ст. 197 Кодексу звільняються від
оподаткування ПДВ операції з постачання житла
(об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання [14]. Крім наведеної податкової пільги інших
засобів стимулювання спільного інвестування у будівництві не визначено. Це потребує додаткового
розроблення. Наприклад, засобом стимулювання
може стати звільнення від оподаткуванні ПДВ при
першій передачі готового новозбудованого житла
(об'єкта житлового фонду) у власність покупця.
Інститути спільного інвестування строюються
для залучення та управління інвестиціями як національних, так й іноземних. Ці інститути можуть бути
кваліфіковані за різними ознаками, зокрема, корпоративний або пайовий фонд.
Стимулюванням інститутів спільного інвестування відбуваються виключно за допомогою податкових пільг, зокрема, звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти,
внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення
операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту
спільного інвестування та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування [14]. Додаткового стимулювання цієї інвестиційної діяльності не
передбачено, а тому вона потребує окремого дослідження.
Таким чином, до засобів стимулювання спільного інвестування варто віднести, наприклад, звільнення від оподаткування ПДВ при першій передачі
готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця.
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Висновки. На підставі проведеного дослідження можна прийти до наступних висновків. Засоби стимулюючого характеру інвестиційної безпеки – це засоби, щодо спонукання вкладення інвестицій в українську економіку.
Засоби стимулюючого характеру інвестиційної безпеки залежно від суб’єкта інвестиційної діяльності поділяються на: 1) стимулювання державних інвестицій (розробка та прийняття нормативних актів, що визначають сфери соціального
забезпечення населення, що вимагають обов’язкового державного інвестування для підтримки концепції соціальної держави; зменшення оподаткування інвестиційних проектів за участю державних
інвестицій); 2) засоби стимулювання іноземних інвестицій (відновлення діяльності Державного агентства з інвестицій та управління національними
проектами; прийняття проекту Закону України
«Про спеціальні режими інвестиційної та інноваційної діяльності із застосуванням принципу субсидіарності в Україні»; доповнення Закону України
«Про стимулювання інвестиційної діяльності у
пріоритетних галузях економіки з метою створення
нових робочих місць» положеннями про порядок та
умови державної підтримки інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки, розвиток
державних гарантій іноземних інвестицій); 3) стимулювання спільного інвестування (звільнення від
оподаткуванні ПДВ при першій передачі готового
новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду)
у власність покупця).
Слід констатувати, що імперативи забезпечення економічної та, загалом, національної безпеки в епоху, так званих, гібридних війн суттєво
впливає на характер цілей інвестиційної безпеки.
Сучасна правова практика визначення окремих
країн як країн-агресорів, створення санкційних механізмів ставить на порядок денний проблему оцінки характеру зовнішніх інвестицій або доцільності
інвестування з країни, враховуючи безпекову перспективу міждержавних відносин. Тому важливо
зробити додатковий висновок щодо появи негативно-селективного аспекту в проблемі стимулювання іноземного інвестування тощо.
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