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NEW CHALLENGES TO SCIENTIFIC KNOWLEDGE 
 

Eleonora Skiba 
Doctor of Philosophical Sciences 

Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs 
 

UKRAINE 

 
The pandemic as a health problem has clearly shown that human society is a 

system where all social institutions mutually influence each other and they affect 
mutually coexistence.  

When performing an educational function, the philosophy of law transmits to the 
next generation a system of achievements of legal values of the past, provides an 
opportunity to understand under the influence of which factors society has formed 
such a system of values. Legal reality as the accumulation of facts and ideas about 
law is a reflection of the seemingly universally important values to which society tries 
to establish. The system of civilizational values was created through the collision of 
various forms of reality and attempts to theoretically master these facts as a process 
of overcoming contradictions, internal and external. 

The application of the principle of contradiction as an analytical means of socio-
legal contradiction allows us to understand the essence of legal realities against the 
background of social life, to study law as a living, dynamic process. The basis of 
existence is known to be in the dynamic opposition of opposites. The existence of law 
is also based on the principles of contradiction, which is a powerful tool for building 
philosophical and legal thought. The philosophy of law, choosing legal ideals, 
perceives all forms of reality (negative, positive) as necessary, integral components 
of the existence of legal reality. Applying the principle of contradiction, it makes 
cognitive efforts to establish an accurate understanding of the legal and social picture 
of society, analyzes and evaluates the legal system through social conflicts. 

Each of the components of this phenomenon has its own logic of development, 
and is subject to external influences, but this socio-legal phenomenon exists 
simultaneously in its unity, which is in a state of internal contradiction and affects the 
surrounding socio-legal reality. This socio-legal contradiction simultaneously affects 
and is influenced by the general social system. Socio-legal contradictions arise and 
are resolved with the direct participation of an active subject of law. It is as a result of 
the actions of social actors that the social space is full of socio-legal contradictions, 
which, being in conflict, create changes in the legal reality. Socio-legal contradiction 
creates a picture of living law, where man is the center of activity and purpose of this 
activity. 

The development of philosophical and legal consciousness demonstrates the 
process of interaction and relationship with historical development and historical 
processes. We can say that the philosophical and legal model of each society is a 
reflection a demonstration of the ability of social objects and communities to 
introspect, study internal and external processes, study and reconcile contradictions 

https://doi.org/10.36074/25.12.2020.v4.01
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and problems in the legal field. Reflection, too, is often identified with self-awareness. 
The inner world of the subject and the processes that give rise to the perception of 
legal reality are explored. In this sense, the subjects of legal consciousness 
understand legal phenomena from the point of view of philosophical universals. The 
more developed the philosophical and legal consciousness, the more significant the 
goals and meanings of legal existence it masters. Philosophical thought, as one of 
the fundamental concepts in the process of historical development, builds conceptual 
philosophical models that must deeply and reasonably analyze existence and find out 
for what purposes society establishes law and forms legal rules. 

Each field of modern knowledge is responsible for the formation of a 
fundamentally new understanding of life values. Former philosophical universals 
have failed to convincingly influence the formation of a worldview in which life is the 
only important and enduring value. Consumerism, a superficial understanding of the 
importance of spiritual culture, ignoring personal responsibility for the moral and 
ethical state of society has led to a violation of the balance of material and moral 
values. 

 
Список використаних джерел: 

[1] Cкиба, Е. (2020). Роль філософії права в формуванні свідомості суспільства сучасної формації. Грані, 
(23\5),64-76. 

  



 

25. Dezember, 2020  München, Deutschland   9 
. 

 

DOI 10.36074/25.12.2020.v4.02 
 

СИНТЕЗ АНТРОПОЛОГІЧНОГО ТА ПРИРОДНИЧОГО 
ЗНАННЯ, ЯК СПОСІБ ПОБУДОВИ НАУКОВОЇ КАРТИНИ 

СВІТУ У ФІЛОСОФСЬКІЙ СИСТЕМІ  
ГОТФРІДА ЛЕЙБНІЦА 

 

Оніпко Юрій Дмитрович 
Національний педагогічний університет  імені М.П. Драгоманова 

 

УКРАЇНА 

 
Намагання впорядкувати людське знання про різні об’єкти навколишнього 

світу почали відбуватися з самою появою писемності У своїй статті «Проблема 
всезагальної науки і класифікація наук у ранніх текстах Г.В. Лейбніца  
1666-1669 р.» Осмінська Н.О. зазначає, що «перші спроби теоретично 
обґрунтованого впорядкування знання можна знайти ще у творчості відомих 
античних філософів - Платона і Аристотеля. Таким чином, можна сказати, що 
проблема єдності знання так чи інакше завжди була присутня у філософській 
традиції і являла собою невід'ємну складову будь-якої теорії пізнання. Проте, 
уявлення про можливості досягнення змістовної повноти знання в єдиній 
системі є історично відносно пізнім продуктом розвитку теоретико-пізнавальної 
проблематики, так як сама по собі орієнтація на філософське знання зовсім не 
передбачає обов'язкового твердження про можливість досягти єдності і 
всеохоплюючої повноти знання» [1]. 

Прагнення до уніфікації різних наук є визначальною ознакою мислення 
епохи Нового часу. До числа філософських проектів Нового часу, орієнтованих 
на побудову універсальної картини світу, з повною підставою слід віднести і 
всезагальну науку Готфріда Лейбніца - науку про виведення нового знання з 
певного числа метафізичних першопринципів. Створення універсальної, або 
всезагальної науки було головною мрією всього життя Лейбніца, яку він, нажаль, 
так і не встиг закінчити. Даному завданню він присвятив цілу низку своїх праць, 
включаючи один лист.  

Класифікація наук стає у творчості Г. Лейбніца однією з центральних 
проблем. При цьому, за переконанням німецького мислителя, метою такої 
класифікації є не стільки систематизація вже накопиченого знання, скільки 
теоретичне обґрунтування самої можливості отримання універсального знання 
про суще як таке, включаючи виведення із загальних понять повного визначення 
одиничного. Лейбніц вважав, що завдання всезагальної науки має полягати у 
побудові науки про загальне або про причини речей, перш за все про Бога як 
Творця всього, від якого залежить і все в сукупності, і наше щастя, потім - про 
природу і положення всіх інших свідомостей, потім про тілесну природу і різні 
тілесні якості. Таким чином, на думку Лейбніца, всезагальна наука повинна була 
являти собою науку про причини речей, що поєднує в собі науку про Бога як 
Творця і науку про творіння - як про інтелектуальні сутності, так і про тілесну 
природу. 

У своїй праці під назвою «Початки і зразки всезагальної науки» Г. Лейбніц 
дає наступне визначення такої науки: «Під всезагальною наукою я розумію те, 
що навчає способу відкриття і докази всіх інших знань на основі достатніх даних. 
Тому ті пізнання, які можуть бути отримані винятково завдяки випадку, від даної 
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науки не залежать» [2]. Отже, в основу універсальної науки повинен бути 
покладений правильний метод, який, на його думку, включає в себе теорію 
відкриття -комбінаторику - і теорію доказу - аналітику. Крім того, застосування 
загальної науки передбачає наявність достатніх даних, тобто принципів, які вже 
очевидні і з яких без інших припущень може бути виведено те, про що йде мова. 
У своїй статті «Креативи метафізики Г.В. Лейбніца» Яковлев В.А. зазначає: «В 
той же час прагнення до математизації всього людського знання через побудову 
універсального філософського обчислення і мови з метою вирішення складних 
спірних проблем («давайте порахуємо!») стало направляючим методологічним 
креативом як філософського вчення самого Лейбніца, так і розвитку 
теоретичного природознавства-першим кроком по формуванню інформаційної 
парадигми буття. Філософ передбачив у своїх ідеях математизацію 
природничих наук і аксіоматико-дедуктивну форму їх побудови. Відомо, що 
Лейбніц мріяв про створення універсальної, або загальної, науки (Scientia 
generalis), під якою він розумів раціональне узагальнення різних способів 
відкриття і доведення всіх знань. Інакше кажучи, універсальна наука повинна 
включати теорію відкриття (комбінаторику) і теорію доказу (аналітику)» [3].  

Лейбніц висунув свою програму створення універсального наукового 
стандарту – «Calculus ratiocinator» або «Mathesis universalis» (всезагальна 
математика), який базувався на логіцистичному тлумаченні математики та 
являв в своїй основі ні що інше, як логічне вирахування. В першу чергу Лейбніц 
підкреслював недосконалість повсякденної мови, яка повна синонімів, а багато 
слів залишаються темними і неясними. На противагу цьому Лейбніц хотів 
розробити єдину універсальну мову та одночасно з цим особливе філософське 
вичислення імен на загал арифметики, де кожному імені буде відповідати деяке 
число. Це дозволило б досягти максимально можливої однозначності  у 
вираженні думок, усуваючи тим самим непорозуміння та помилки, пов’язані з 
недосконалістю мови. Крім того, для збільшення точності та ясності Лейбніц 
пропонував уявляти міркування у логічній формі, тобто викладати філософські 
теорії так само, як математики викладали математичні теорії. Даний спосіб 
викладу не тільки повинен був спростити сприйняття, але і зробити очевидним 
хід міркування, а також зв'язок тез і аргументів. Завдяки цьому ставало б 
очевидним, де правильні міркування, а де помилкові. Саме такий підхід Лейбніц 
вважав шляхом до вирішення, як здається, нескінченних філософських 
суперечок.     

Будучи переконаним, що за допомогою такої науки у світі зникнуть будь-які 
суперечки і протиріччя, наслідком чого є поширення зла, Лейбніц зазначав, що 
якби  у нас була така наука ми б мали можливість чітко міркувати у галузі 
метафізики і моральності так само, як ми робимо це у галузі геометрії і 
математичного аналізу. Тому у своєму «Листі до герцога Ганноверського»  
Лейбніц писав наступне: «Однак це становило б лише найменше із переваг цієї 
писемності, бо вона повинна стати чимось начебто загальної алгебри і дати 
можливість міркувати за допомогою обчислень; таким чином, замість того щоб 
сперечатися, можна буде сказати: підрахуємо! І тоді стане ясно, що помилки в 
міркуваннях є не що інше, як помилки, пов'язані з обчисленнями, і їх можна буде 
виявити шляхом перевірки, як в арифметиці. Люди знайшли б у ній арбітра 
воістину непогрішного. Бо вони завжди змогли б дізнатися, чи можливо вирішити 
питання на основі вже наявних у них знань; і, якщо одержати цілком задовільне 
рішення не можна, вони завжди могли б визначити, що є  найбільш 
правдоподібним» [4].  
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Лейбніц, добре розумів, що один він таку науку звичайно не зможе 
побудувати. А тому він щоразу казав про необхідність об'єднання для цієї мети 
сил різних вчених усього світу, пропагуючи навіть створити певну «республіку 
вчених». Але все ж таки науковий оптимізм Лейбніца не був безмежний. Він з 
гіркістю констатував те, що у вченому світі панують марнославство і розбрат і 
всі думки більшості так званих «вчених» найчастіше спрямовані на те, щоб 
зламати, а не побудувати. А тому, на жаль, Лейбніц так і не зміг завершити на 
протязі свого життя цього великого задуму щодо побудови всезагальної науки, 
проте його велична ідея назавжди залишиться в історії світової науки і в пам’яті 
його послідовників. 

 
Список використаних джерел: 

[1] Осминская, Н.А. (2013). Проблема всеобщей науки и классификации наук в ранних текстах  
Г.В. Лейбница 1666-1669 гг. Вестник РУДН, серия Философия, (1), 19-28.   

[2] Лейбниц, Г.-В. (1984). Начала и образцы всеобщей науки. Лейбниц Г.-В. Сочинения в четырех томах. 
( Т. 3, с. 435-444); Москва: Мысль.  

[3] Яковлев, В.А. (2016). Креативы метафизики Г.В. Лейбница. Метафизика, (3), 28-43. 
[4] Лейбниц, Г.-В. (1984). Письмо к герцогу Ганноверскому. Лейбниц Г.-В. Сочинения в четырех томах. 

(Т. 3, с. 491-394); Москва: Мысль.  

  



 

12   Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften: 2020  Band 4 
. 

 

DOI 10.36074/25.12.2020.v4.03 
 

ФІЛОСОФІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ – ФІЛОСОФІЯ 

МАЙБУТНЬОГО 
 

Слободяник Катерина Володимирівна 
здобувач вищої освіти історико-філософського факультет 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: 
 

Додонова Віра Іванівна 
Доктор філософських наук, професор кафедри філософії 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
 

УКРАЇНА 

 
Сьогодні термін «штучний інтелект» широко використовується для опису 

складних завдань, які раніше могла виконувати лише людина, а тому для 

більшості людей це звучить, як щось фантастичне. «Штучний інтелект» є досить 

молодою галуззю досліджень, яка була започаткована у XX столітті. Його 

виникнення ставить перед людиною нові питання, відповіді на які науковці 

шукають і до тепер.  
Для того, щоб зрозуміти чим є ШІ, треба усвідомити - що вкладають 

науковці у ці слова. Існує декілька підходів до визначення штучного інтелекту. 

Першим, хто почав говорити про ШІ був професор Джон Маккарті, який у  

1956 році визначив «як науку про створення розумних машин та розумних 
комп’ютерних програм» [1], таким чином заклав основи вивчення штучного 

інтелекту. У 1968 році, один з найавторитетніших дослідників штучного інтелекту 

Марвін Мінський запропонував наступне бачення цього феномену: «штучний 

інтелект – наука про машини для вирішення задач, які вимагають застосування 

людського інтелекту» [2]. В свою чергу, у XXI століття експерти НАТО 
використовують два варіанти визначення поняття «штучний інтелект»: «це 

можливість, яку надають алгоритми вибору оптимального чи неоптимального 

вибору з широкого простору можливостей, щоб досягти цілей, застосовуючи 

стратегії, які можуть включати навчання або адаптацію до навколишнього 
середовища.» та  «Штучний інтелект (ШІ) відноситься до систем розроблених 

людьми, які маючи складну мету діють у фізичному або цифровому світі, 

сприймаючи навколишнє середовище, інтерпретуючи зібрані структуровані або 

неструктуровані дані, міркуючи про знання, отримані з цих даних, і вирішуючи 

найкращі дії за попередньо визначеними параметрами для досягнення 
поставленої мети. Системи ШІ, також можуть бути розроблені для того, щоб 

навчитися адаптувати свою поведінку, аналізуючи, як середовище впливає на 

їхні попередні дії.» [3]. 

Як науковий напрям «філософія штучного інтелекту» ставить питання про 
«мислення машин», та активно вивчає наступні проблеми: «Чи може машина 

діяти розумно?», «Чи може машина мати розум?», «Чи є людський мозок 

комп'ютером?», «Чи однакова природа людського і штучного інтелекту?» [4]. 

Важливим аспектом  вивчення штучного інтелекту є  етична проблематика, яка 
представлена питаннями взаємодії людини та машини, а саме: Чи може машина 
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мислити? Чи є різниця між штучним та людським інтелектом? Які етичні 

проблеми існують в контексті штучного інтелекту?  

Мислення – це унікальний процес перетворення даних (інформації, емоцій 

та ін.) на цілісне та упорядковане знання, тобто можна казати, що це певний 
алгоритм дій. Для людини мислення є природній процес, і ми навіть не 

помічаємо як він відбувається, а от чи може так машина? Вперше про це 

заговорили у 50-тих роках минулого століття, а саме Алан Тюрінг у своїй праці 

«Computing Machinery and Intelligence», де розглядає питання «Чи може машина 

мислити?». І щоб вирішити це питання, пропонує так звану «гру в імітацію» [5], 
або ще як називають «тест Тюрінга». Цей тест виглядає таким чином: беруть 

участь три піддослідних – людина, машина (комп'ютер), екзаменатор (людина), 

далі на підставі отриманих відповідей екзаменатор повинен визначити с ким він 

розмовляє: з машиною чи людиною. І якщо, машині вдасться ввести людину в 
оману, то машина отримає перемогу, а тому А. Тюрінг вважає, що таку машину 

можна назвати «мислячою, думаючою, розумною» [5]. Не згодний з таким 

висновком американський філософ Джон Серль, пропонує в якості аргументна 

тест «Китайська кімната», який є уявним експериментом. І суть якого, він 
зводить до того, що по факту машина (комп’ютер) не є розумною, бо їй лише 

написала програму за якою вона виконує дії, але при цьому вона не розуміє що 

вона робить і що це значить, тобто не наділена свідомістю [6].  

Логічним постає питання відповідності людського та машинного інтелекту. 

До прикладу, О.І. Швирков трактує штучний інтелект, як: «деякий повний аналог 
інтелекту людини» [7]. То, чи дійсно він таким є? Почати варто з визначення 

терміну «інтелект», сукупність визначень якого можна звести до такого: 

«походить від латинського «intellectus» – що означає розум; розумові здібності 

людини. Інтелект ототожнюють з усіма можливостями людської свідомості, з 
розумовими здібностями людини. Обчислення, вираховування, оперування 

інформацією є лише окремі прояви людського інтелекту» [8]. Дослідження 

можливостей ШІ поділили вчених на прихильників сильного та слабкого ШІ. 

Сильний штучний інтелект – це вже не просто машина, а свідомість, і вона може 

бути суб’єктом дії, а не просто інструментальним об’єктом для вирішення 
якихось завдань [6]. Прихильники цього виду інтелекту вважають що він може 

стати аналогом людського. Тоді, як слабкий ШІ – це удосконалена програма 

направлена на полегшення вирішення проблем, і «в даному випадку це не 

більше, ніж інструмент, який є об’єктом» [6]. Такий вид інтелекту використовують 
для гри у шахи, розпізнавання тексту, картинок, голосу та навіть прийняття 

певних рішень на основі даних та закладеного алгоритму.  

 Сьогодні етична проблема використання ШІ знаходиться в фокусі 

розгляду  навіть мислителів  Ватикану. У цьому році офіційні особи Ватикану та  

разом з Microsoft та IBM представили своє бачення етичних принципів для 
роботи штучного інтелекту. Так, усі троє зазначили, що штучний інтелект ШІ 

повинен поважати конфіденційність, працювати надійно та без упереджень, 

враховувати права людини та діяти прозоро. Тим самим, закликаючи до етичної 

розробки алгоритмів та нагадуючи про небезпеку використання ШІ для 
отримання даних в комерційних або політичних цілей, часто без відома самих 

людей [9].  

Висновки. Отже, наука і техніка розвиваються дуже стрімко, тому проблеми 

пов’язані з «штучним інтелектом» стають важливими для всіх. Його існування - 
це не фантастичні мрії, а реальність, в якій ми живемо. Цілі, які стоять перед 
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філософією штучного інтелекту наступні: прагнення зрозуміти роботу мозку 

людини, і тим самим вдосконалити роботу ШІ; розкрити проблему створення 

машин за аналогом людського інтелекту; вирішити етичні проблеми 

застосування ШІ та дотримуватися етичних принципів при його розробці.  
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Issue. The debate about reforming the UN Security Council is about as old as 

the UN itself. But few reforms have actually taken a hold over the past few decades 
and the need to reform the United Nation’s primary organ continues to be of utmost 
importance. In accordance with the provisions of the Preamble and paragraph 1 of 
Art. 1 of the UN Charter, its main task and primary goal of creation is to maintain 
international peace and security. According to Art. 24 of the UN Charter, the UN 
Security Council is a permanent body of the United Nations, which is responsible for 
maintaining international peace and security. The Charter also provides that "[the 
Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Member 
States and equal rights should be afforded to nations large and small." This 
fundamental principle of equality for all Member States has not fully been adopted in 
practice. The reality is that due to the disparity in power created by the Security 
Council, Member States are far from being equal. In general, the issue of Security 
Council reform covers five main points: membership, veto rights, equal representation 
of the regions, the size of the Council after enlargement, and its decision-making 
methods. States and groups of states have developed different approaches to solving 
these issues, but none of them currently satisfies all the Member States.  

The analysis of recent research and publications. Many scientists have 
devoted their works to the study of this problem, in particular M. Teng, C. Nahory,  
G. Evans. However, many issues remained unresolved, so this topic needs further 
scientific research. 

Unsolved problems before. To date, the scientific and practical aspects of UN 
Security Council reform have not been fully explored. The issue of reforming the UN 
Security Council is constantly being raised at the level of state politicians in various 
countries. Political interests and ambitions are the basis of scientific research on this 
issue in a given country. Therefore, most of them are subjective, so it is not surprising 
that a common position and strategy of scientists and politicians on this issue has not 
yet been developed. 

The purpose of the article is to explore the main proposals for reforming the 
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UN Security Council and to identify and systematize the main directions and 
proposals for its reform. In addition, the task is to cover the main problematic aspects 
of the UN Security Council's implementation of its statutory tasks and identification of 
the main ways to reform its composition and decision-making. Based on these 
studies, to identify key prospects for reforming the UN Security Council. 

Presentation of the main material. 
One of the most controversial and discussed issues of organizing the activities 

of the Security Council today is the issue of forming its composition and structure. 

The Security Council is responsible for maintaining international peace and security 

and is endowed with appropriate functions and powers (Articles 34, 36, 39-42, 44, 45 
of the UN Charter) [1]. Thus, the Security Council has the right to apply sanctions 

against the aggressor states, as well as to demand this from other Member States. 

For example, sanctions may include severance of diplomatic relations, application of 

blockades, termination of economic relations and other measures. 
In general, the most important powers of the Security Council according to the 

criterion of their legal nature and the nature of the impact on the state of international 

security can be divided as follows: 

- powers to settle disputes peacefully; 
- powers to act on threats to the peace, violations of the peace and acts of 

aggression; 

- other powers to maintain international peace and security: the application of 

internal sanctions of the UN system; admission of new members of the UN, as well 

as new members to the Statute of the International Court of Justice; amending and 
revising the UN Charter; appointment of officials and formation of personnel of UN 

bodies; executive powers; creation of new bodies in the UN system [2]. 

As a result, reforming the Security Council is very important for international 

cooperation, since it is responsible for maintaining international peace and security 
around the world. The Security Council must represent international cooperation 

efficiently and effectively, reflecting the true balance of power of the participants in 

international relations and the objective representation of peoples and nations. Thus, 

during the reform, the emphasis should be on the wider representation of peoples 

and nations in this body, and the Security Council should monitor threats and 
challenges to international security and respond to them quickly and effectively, 

taking appropriate decisions. 

In general, the issue of Security Council reform covers the following main points: 

the right of veto, the issue of membership, equal representation of regions, methods 
of decision-making [3]. 

The UN Security Council consists of fifteen states, five of which are permanent 

members. The latter - the United States, Great Britain, France, Russia and China - 

have the right to "veto" on substantive decisions of the Council. The General 

Assembly elects ten non-permanent members of the UN Security Council, paying 
particular attention to the degree of participation of UN members in the maintenance 

of international peace and security and in achieving other goals of the Organization, 

as well as equitable geographical distribution [4]. 

Today, the international community has put forward the following reform 
proposals: UN Security Council decisions by consensus of all members, France's 

proposal to voluntarily renounce the permanent members of the UN Security Council 

from exercising its right of "veto" in cases of mass crimes, including genocide, crimes 

against humanity and large-scale war crimes, permission to veto if two or more 
permanent members of the Security Council voted against the decision at the same 
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time, permission to exercise the right of veto only on issues provided for in Chapter 

VII of the UN Charter (“Action with respect to threats to the peace, breaches of the 

peace, and acts of agression”), introduction of the possibility of overcoming the right 

of veto by two thirds of the votes of the Security Council, elimination of the right of 
veto. 

As the right of "veto" is granted to the five permanent members by the UN 
Charter, it can be abolished or limited only by amending this document. According to 
Art. 108, amendments to the UN Charter "shall come into force for all Members of the 
United Nations when they have been adopted by a vote of two thirds of the members 
of the General Assembly and ratified in accordance with their respective constitutional 
processes by two thirds of the Members of the United Nations, including all the 
permanent members of the Security Council". In other words, any of the five 
permanent members of the Council has the right to block the reform of the right of 
"veto". Therefore, in order to establish the possibility of such a reform, it is necessary 
to consider the official positions of China, Britain, France, the Russian Federation and 
the United States on the issue of reforming the right of "veto". 

Two permanent members of the UN Security Council (Russia and the United 
States) openly oppose the reform of the right of "veto"; China is also negative about 
such a reform. Great Britain Britain is the only permanent member of the United 
Nations Security Council to support France's proposal to voluntarily renounce the use 
of the right of "veto" in cases of mass crimes. 

The conflict in Syria and discord in the Security Council on the situation resulted 
in a chain of events. Vetoes from Russia and China blocked action in the Security 
Council in Syria three times in 2011-2012. In September 2013, the use of chemical 
weapons in Syria raised concerns as to whether the Security Council would be able 
to agree on a response. This sparked a surge of media attention, espousing the need 
for reform [5]. In October 2013, after the Council had reached an agreement on Syria, 
French Foreign Minister Laurent Fabius published a New York Times Op-Ed, which 
expressed frustration over the Council’s two-year paralysis over Syria and put forward 
a proposal for limiting use of the veto [6]. 

When Russia wielded its veto to block a Security Council response to its own 
actions in Ukraine in March 2014, criticisms of the Council’s veto practices were 
amplified. According to Professor Mark LeVine, “there is a growing sense that the 
only way to get rising powers to play a more proactive role in managing regional 
conflicts is through their greater empowerment within the international system” [7]. 
This action may refer not only to the blocking of a resolution by one of the permanent 
members of the Security Council, but also to a "hidden veto" - a secret threat by a 
permanent member of the UN Security Council to use the right of "veto" if a vote is 
an inconvenient issue for the state, which results in the blocking of the resolution at 
the stage of its writing and approval [8]. 

At the 70th session of the UN General Assembly, France and Mexico invited 
permanent members to renounce the right of veto when considering a situation of 
mass crimes - genocide, crimes against humanity and large-scale war crimes. 
Subsequently, 80 UN member states, including Ukraine, joined the Franco-Mexican 
initiative. Implementing such an initiative will not mean a large-scale UN reform, but 
on the other hand may pave the way for formal discussion and implementation of 
other, larger-scale reforms. 

The active development of UN reforms began with Secretary-General Kofi 

Annan, who proposed 2 models for expanding the UN Security Council. Both models 

provide for the expansion of the UN Security Council to 24 member states and the 
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change of regional groups. Model A proposes to add 6 non-veto permanent members 

and 13 non-permanent members. Model B does not include new permanent 

members, offering 8 semi-permanent members who are elected for a four-year term 

with the right to re-election, and one additional non-permanent member, who is 
elected on traditional terms [9]. However, different groups of states have radically 

different approaches to issues such as membership, procedural issues, veto rights 

and regional quotas. 

Clearly, model B has the advantage of greater flexibility. One may readily 

assume that some of the semi-permanent members will in fact be reelected every 
four years, and hence would virtually become permanent members, as envisaged for 

them under model A. Still, realistically speaking, model B makes it possible for other 

members in Europe, Africa, and the Americas to compete, on a rotational basis, for 

the second seat in that category. This option would be foreclosed under model A.  
The Group of Four (G4) of Germany, Japan, India and Brazil are the most 

ambitious contenders for the status of permanent members of the UN Security 

Council. Their statements fit into Model A. The positions of these states are based on 

economic potential, population, financial contribution to the UN budget and leadership 
positions in their region. Thus, G4 are claiming the status of a permanent member of 

the Council and state that they will reduce their financial contributions to the UN 

budget if their demands are not met [10]. 

Conclusion. At the present stage of development of international relations, the 

need for prompt and coordinated counteraction to global threats is becoming 
increasingly clear. Only the mechanisms operating within legitimate structures that 

have sufficient authority to ensure that their decisions are generally accepted can 

give them an effective response. Since the United Nations is an organization that is 

designed to support peace and security, it is worth paying attention to the 
comprehensive reform of the Security Council together with the change and 

restructuring of all UN institutions. 

The main obstacle to reforming the UN Security Council's veto is the need to 

persuade the five permanent members of the Council to limit their use of the 

instrument that allows them to influence the entire international system. According to 
the analysis of the statements and official positions of the five permanent members 

of the UN Security Council, these states oppose the restriction of their rights and 

prerogatives, and therefore do not agree to such a reform. However, today the United 

Nations is in a state of crisis because it is unable to fulfill its primary function of 
ensuring peace and stability. Thus, the continued effective existence of the United 

Nations and the future of the entire international security system depend on today’s 

initiatives to reform the UN Security Council as a key peacekeeping body. 

The UN has a crucial role to play to confront the various and complex social, 

economic, environmental and political crisis that constitute the major challenges 
facing the world today. Reforming the Security Council that lies at the heart of the 

world body is a crucial step toward a more effective UN system that is equipped to 

take on the challenges that lie ahead.  
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Code of Ukraine on Administrative Offenses, namely Section II Administrative 

offense and administrative liability, Article 130 provides that driving under the 
influence of alcohol, drugs or other intoxicants or under the influence of drugs that 
reduce their attention and speed of reaction entails the imposition of a fine or 
community service. Driving while intoxicated is considered to be one of the most 
common and socially dangerous types of road safety violations. 

The Law of Ukraine "Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health 
Care" makes the society and the state responsible to present and future generations 
for the level of health and preservation of the gene pool of the people of Ukraine. The 
law requires the elimination of factors that adversely affect human health, prevent 
and reduce disability and mortality. That is why the development of measures to 
prevent crimes against road safety is a very important task. Since such an offense in 
the form of driving vehicles by persons who are in a state of alcohol or other 
intoxication involves the deliberate creation of a dangerous situation by the subject, 
it is important to consider the criminological characteristics of the individual.  

The study of the subject of crime, namely: his\ her characteristics by age, level 
of education, psychological qualities that are important factors in establishing the root 
cause of the offense, and therefore help to develop preventive measures. 
Criminological characteristics and development of ways to effectively prevent crimes 
under Art. 286 of the Criminal Code of Ukraine aims to investigate the subjective 
personal factor. 

Myslyvyi V. considers the environment an important element of the 
criminological characteristics of the mechanism of criminal behavior during a traffic 
crime and refers it to a system of interacting objective and subjective factors that 
characterize the conditions of place, time, road, meteorological and other conditions, 
behavior of participants and other circumstances affecting criminal behavior. 

Bogatyrev I. emphasizes that the moral and psychological characteristics of 
persons guilty of committing a crime under Art. 286 of the Criminal Code of Ukraine, 
associated with the characteristic of the person and their moral position. He notes 
that people who drive while intoxicated have moral and ethical flaws such as 
selfishness, social irresponsibility, disregard for social behavior and distorted 
assessment of the consequences of road safety violations. He notes that the analysis 
of age groups reveals that most criminal acts are committed by persons aged 25 to 
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30 years. Education and awareness are also important. Conscious disregard for 
social norms and legislation is certainly widely spread and potentially dangerous 
behavior for society. 

It should be noted that in this regard, anti-alcohol prevention in general, and 
especially the prevention of driving after drinking alcohol, is the most important 
direction of all types of prevention of this socially dangerous offense. The formation 
of consciousness and legal consciousness of society is the most important factor in 
reducing level of this illegal behavior. However, it should be noted that the most 
effective in case of failure of general prevention and special criminological measures 
is the operational prevention of crimes and accidents by stopping the vehicle and its 
temporary confiscation in case of reasonable suspicion (or confirmed fact) of alcohol 
consumption by the driver. 
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The further development of the market economy in Uzbekistan, the growth of 
the population, and the working-age population in the country stimulate changes in 

the national labor market. It should be noted that on the territory of the republic there 

are certain restrictions and difficulties in providing citizens with full-fledged and 

permanent work. In particular, it is impossible to turn a blind eye to the incomplete 

coverage of higher education, territorial discomfort (remoteness), high competition in 
the labor market, the lack of opportunities for the employer to increase the number of 

permanent employees (the inability of the private sector to take a prominent place in 

the economy) and other restrictions. Such factors stimulate changes in the labor 

market, the emergence of new subjects and activities (spheres). At the same time, 
one of the main trends in the development of the global labor market is the increase 

in the number of freelancers who are specialists working on various projects without 

entering into an employment contract. Even though freelancing is not widespread in 

our national economy, in the labor market, it has managed to take their place in the 

labor market of developed countries and have a significant impact on their 
economies. Work on digital labor platforms is an important source of income for many 

workers. In a comprehensive study of five English-speaking micro task platforms 

covering workers located in 75 countries in the world, it was found that it was the main 

source of income for one out of every three workers [1]. 
This form of employment has become more popular because of the global mass 

quarantine caused by two reasons. Firstly, it is mostly Remote work. Secondly, 

working with a large number of clients (customers) allowed freelancers to take a 

strong position in the face of rising unemployment caused by the coronavirus crisis. 

Besides, the pandemic conditions in Uzbekistan have revealed legal gaps in 
regulating the activities of "free workers" and their general social security. 

First, it is necessary to reveal the legal content of these terms by answering 

questions about who is a freelancer and what is freelancing. 

Freelancing is a type of labor activity/employment in the market of goods and 
services, characterized by independence in choosing the form and place of its 

implementation and a low degree of dependence on the employer. A freelancer 

employed in this type of activity has a high degree of freedom and opportunities for 

self-realization and creative growth, as well as the definition of a personal work  
order [2].  

It should be noted that the legal content of these terms in the current legislation 

of the Republic of Uzbekistan is not disclosed. 

However, the legal characteristics of these terms has been achieved to a certain 

degree of disclosure in bylaws. In particular, the resolution of the Cabinet of Ministers 
of the Republic of Uzbekistan dated June 9, 2019, No. 566 "About introduction of 
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temporary labor permit for self-employed people" states that " self-employed citizens 

with the right to record work experience and receive incentive benefits include 

individuals who independently carry out activities based on personal labor 

participation to provide services, perform work for individuals and legal entities aimed 
at obtaining labor income, are not registered as individual entrepreneurs, and do not 

use the work of employees in their activities". Based on the content of this legal norm, 

we can say that self-employed citizens (freelancers) are individuals who 

independently carry out activities based on participation in the performance of work 

by personal labor, are not registered as individual entrepreneurs, and do not use the 
work of employees in their activities. 

Also, in the decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 8, 

2020, No. 4742 "on measures to simplify state regulation of entrepreneurial activity 

and self-employment", you can find a brief definition of freelancing. In particular, 
paragraph four of the decree states: "self-employed (freelance) persons are those 

who provide services (perform work) through the Internet....".  

Analysis of the legislation of foreign countries has shown that it is difficult to 

encounter a direct using the term of freelancer or freelancing in legislation; more 
widely used general meaningful terms. 

Freelancer is the common, informal name for what U.S. laws call “independent 

contractors.” According to American law, “Independent contractor” means any person 

who renders service for a specified recompense for a specified result, under the 

control of his principal as to the result of his work only and not as to the means by 
which such result is accomplished [3]. 

In Australian tax law, a freelancer is also known as an independent contractor. 

Under the Fair Work Act 2009, an independent contractor is not an employee in the 

national system and therefore is not entitled to national labor standards, including 
annual paid leave, personal leave, or extended leave. A freelancer is a person who 

is self-employed and is not associated with a specific employer (in principle) full-time 

or for an extended period. A freelancer can do certain work for a certain time or for 

different employers (principals). The freelancer will have their Australian business 

number and will have to pay superannuation, fees, and taxes for goods and services. 
In western European countries, one can observe the theoretical and practical 

application of freelancers in a broader sense as independent contractors, and self-

employed persons. In particular, according to the German commercial code 

(handelsgesetzbuch), a commercial agent is a self-employed intermediary who has 
continuing authority to negotiate transactions on behalf of another entrepreneur (the 

“principal”) or to conclude transactions in the latter's name. A person is self-employed 

if he is essentially able to arrange his activities freely and to determine his working 

hours. [4]. 

In the legislation of the CIS countries, the term of self-employed persons is more 
widely used instead of the term of freelancer. In particular, according to Clause 7.3 of 

Article 83 of the Tax Code of the Russian Federation, self-employed persons are 

persons who are not individual entrepreneurs and provide services for the provision 

of personal, household, and other services without hiring employees. Under 
paragraph 14 of Article 1.226 of the Tax Code of Ukraine, “Self-employed individual” 

shall be understood as a taxable person being an individual sole trader or exercising 

independent professional activities, provided that such person is not an employee of 

such business or independent professional activities. “Independent professional 
activities” shall be understood as the activities related to the participation of an 
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individual in the scientific, literary, actor, artistic, educational or training activities, as 

well as the activities of medical officers, of private notaries, lawyers, auditors, 

accountants, appraisers, engineers or architects, of an individual involved in religious 

(missionary) activities, and other similar activities, provided that such individual is not 
an employee or sole trader, and uses the hired labour of no more than four 

individuals. 

Speaking about the organization of freelancing, we can say that in the Republic 

of Uzbekistan there is a specific legal regulation of the organization of freelancing. 

According to decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 8, 
2020, No. 4742 "on measures to simplify state regulation of entrepreneurial activity 

and self-employment", registration of self-employed persons is carried out in a 

notification procedure through a special mobile application or personal account of the 

taxpayer with the issuance of a matrix barcode (QR code) confirming registration as 
self-employed. Freelancers pay the corresponding amount of the basic social tax 

calculation regardless of the time of actual work as a self-employed person, and this 

amount is fully allocated to the extra-budgetary Pension Fund, based on which the 

amount of income for calculating the pension is determined by the procedure 
established for individual entrepreneurs. Besides, self-employed persons cannot hire 

employees and cannot have an employer. 

There are two main forms of organizing the activities of freelancers. There are 

two main schemes for organizing the work of freelancers In the European Union. In 

accordance with the less common first form (UK), freelancers are granted full-fledged 
employee status when hiring a company. An alternative is to register self-employed 

workers with special agencies, which allows them to ensure their rights as much as 

possible [5]. The second form, which is now more common among European 

freelancers (Estonia, France, Germany, Norway), is to register freelancers as 
individual entrepreneurs. In this form, freelancing is considered as an entrepreneurial 

activity in all respects (the need for registration, registration in tax and social 

protection organizations, payment of taxes, and other fees established for 

entrepreneurs of this type 

Thus, unlike the order in Uzbekistan, in most European countries, the 
freelancing does not go beyond the scope of individual entrepreneurial activity and at 

the same time is not considered as a special type of it, which indicates that it does 

not provide for special regulation. 

In some countries of the European Union (Greece, Italy, Finland, Poland), there 
is also a practice of hiring freelancers on an hourly basis under fixed-term 

employment contracts. The question arises: is such a deal of a basis for taking a 

permanent job and is it worth paying for a vacation? Some employers pay for it, others 

set in advance that the amount of the benefit will be included in the hourly wage. As 

can be seen, this form of organization of freelance activities does not correspond to 
its legal characteristics and creates inconveniences for both parties of legal relations. 

Based on the above analysis, we can say that in developed countries, 

freelancing is mainly regulated at the legislative level, and in the Republic of 

Uzbekistan, it is regulated under bylaws, which indicates the need to reform its 
regulation at the legislative level. After all, social relations related to the activities of 

freelancers continue to develop rapidly and become one of the main components of 

the country's economy and labor market. At the same time, it seems appropriate to 

study and apply the experience of developed countries in the National legal regulation 
of freelancing activities, strengthening the guarantees of the rights of freelancers. 
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УКРАЇНА 

 
The banking system must ensure the stable functioning of the country's 

economy. Performing this function, it serves cash and non-cash payments, stores 
funds of legal entities and individuals, organizes the provision of credit resources and 
many other types of operations. In conditions of significant political and socio-
economic transformations, banking is characterized by a high degree of risk. Banks 
operate in conditions of constant risk of money loss and bankruptcy. Therefore, the 
fight against fraud in the use of bank electronic payments is one of the important tasks 
of the banking system and government regulation. After all, ensuring banking security 
should become an important tool in the mechanism of ensuring the financial security 
of the state. Existing problems in the banking system in modern conditions are 
becoming even more actual due to the formation and further increase electronic 
payments in turnover in the banking system as a result of the development of the 
information economy. These transformations of the payment system significantly 
affect the banking system and affect the system of fraud prevention in banking. 
Modern changes in the means of payment and in the types of payments cause a 
constant objectively existing threat to banks. The situation is exacerbated by the fact 
that the transition of the economy to digital types of payments and new types of 
payment security in the world is extremely fast. Those financial institutions that want 
to stay in the market need to adapt quickly to the changes that are constantly 
happening, creating a new electronic banking reality. Banks are forced to integrate 
into the digital network, which includes the gradual development of new types of 
payments and transfers, the introduction of mobile applications, contactless 
payments, online lending, electronic money and more. The emergence of new 
payment instruments due to the development of technology has attractive features in 
the form of accelerating settlements and payments. But there are disadvantages.  
New technologies also create risks of criminals interfering in the financing of illegal 
transactions and money laundering outside the scope of traditional supervision and 
regulation. New risks of financial crimes are emerging nowadays.  The phenomenon 
of virtual money needs for clear regulation of all activities of all participants. We 
should understand of common schemes, criminal tools and take into account the 
international experience in preventing the use of such tools for criminal purposes. 
The scale of payments and settlements is growing at the global level, which requires 
coordination of the relevant bodies of financial monitoring and regulation 

Users of virtual currencies face risks inherent in any payment system and 
specific risks: counterparty risk associated with the anonymity of the recipient, 
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exchange rate risk and the risk of investment fraud, in particular, the lack of 
transparency. Legislative regulatory tools and approaches provide for the use of 
specific strict economic standards and control over their compliance by government 
agencies. But in the conditions of rapid development of the information economy, the 
activities for the participants of the banking system are changing rapidly, the circle of 
its participants is expanding, classic banking operations, services and products are 
radically transformed. This situation requires a change in approaches to ensuring the 
banking security of the state, taking into account the dynamics of processes in the 
banking system and the implementation of flexible influence of the state on the 
processes in the banking system in order to obtain positive effects. New principles 
and approaches that correspond to the realities of the information economy must be 
developed. 
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FRANKREICH 

 

Unsere Forschung zeigt, dass Koordinationsnormen in vielen deutschen 

normativen Rechtsakten enthalten sind und es keinen Sinn macht, eine Vielzahl von 

Beispielen zu nennen. 
In der Zwischenzeit stellen wir als Nachteil fest, dass den meisten Rechtsakten 

und anderen Rechtsakten mit Koordinierungsnormen Verfahren zur Umsetzung der 

Koordinierungsbefugnisse und die Formen der Koordinierung selbst fehlen. 

Diese Mängel werden durch das Vorhandensein fortschrittlichen Wissens in 
diesem Bereich ausgeglichen. Unter den positiven Aspekten der 

Rechtskoordinierungstechnologie in Deutschland stellen wir die Existenz einer 

wissenschaftlichen Doktrin zu Koordinierungsfragen fest, das Interesse der Politiker 

an dieser Frage. 
Schließlich stellen wir fest, dass es auch positiv ist, dass die deutschen Staats- 

und Regierungschefs die Koordinierung auch als wichtiges staatliches 

Rechtsinstrument betrachten. Als Beispiel verweisen wir auf die Rede der 

Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem G20-Gesundheitsministergipfel am 26. Mai 

2017 in Berlin, auf dem gesagt wurde: „... in Bezug auf das Ziel der Agenda 2030 
müssen wir uns so genau abstimmen unsere Aktivitäten. Daher müssen wir uns auf 

einen grundlegenden „Überblick“ darüber einigen, was genau an der Basis benötigt 

wird, welche bestehenden Strukturen entwickelt werden sollten, wie Behandlung und 

Medikamente für Menschen zugänglich bleiben können ... “[1]. 
Ein weiteres Beispiel aus der Rede eines anderen Kanzlers: „Koordination ist ... 

eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung. Deshalb muss die 

internationale Gemeinschaft lernen, humanitäre und politische Maßnahmen besser 

zu koordinieren, sowohl bei der Verhütung von Krisen als auch bei der Reaktion auf 

gewalttätige Konflikte. Die Forderung nach einer guten, koordinierten 
Regierungsführung muss entscheidender sein ... "[2] oder" ... Bundes- und 

Landesbeamte müssen künftig die kollektiven Abschiebungen im neuen Zentrum 

koordinieren. Insbesondere in schwierigen Fällen müssen sie Reisedokumente 

beschaffen und um die Identität zu klären. Das Repatriation Support Center (ZUR) 
wird zu Koordinierungszwecken in ständigem Kontakt mit den Botschaften  

stehen ... "[3]. 

All dies zeugt erneut von der hohen Koordinierung der Rechtstechnologie im 

deutschen Recht. Wir sehen, dass hochrangige Beamte in Deutschland den 
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Koordinierungsmechanismen große Bedeutung beimessen, was ein gutes Zeichen 

ist und das Vertrauen in die weitere Verbesserung der wissenschaftlichen 

Koordinierungslehre in Deutschland weckt. 
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The sphere of punishment in our society acquired a variety of its methods from 

ancient times to the present day, which in turn were the most severe, but not always 
humane, method of coercion for prisoners. This issue is being considered by many 

scientists, including public organizations [3]. For example, in the literature of the 

public organization "Donetsk Memorial", which considers the problem of the 

penitentiary system of Ukraine on the rights of convicts, you can find many facts of 
violation of the rights of convicts, as well as many suggestions and statistics. 

As the rights of convicts have certain limitations, given their rather specific legal 

status, their constitutional rights are being transformed. For example, this happens 

when a criminal is imprisoned. The offender, in turn, is limited in the space of 
movement and free disposal of his\her time in relation to his\her life needs and goals 

in his\her environment, i.e. in the place of imprisonment, thus there is a legal 

restriction of human rights, which is sentenced [3]. But is there always a legal 

restriction of rights, or is the system of execution of sentences not in conflict with 

aspects of the law and there is a specific violation of the legal rights of the person and 
citizen who violated the law? This is evidenced by many discussions among scientists 

and a lot of published literature on this issue. This issue is quite difficult, because 

there are aspects when convicts can be deprived of certain rights, and there are those 

that are inviolable, but they are violated. The rights of convicts are rules of conduct to 
meet their life needs, goals and opportunities, they are given certain legal 

responsibilities, which are provided by the staff of the penitentiary, where the prisoner 

will bear or be punished for a socially dangerous illegal act or inaction. Article 8 of the 

Criminal-Executive Code of Ukraine lists the rights of convicts who cannot be violated 

[2, p.14]. 
According to the Constitution of Ukraine, which is the guarantor of fundamental 

human and civil rights and freedoms in Ukraine: a convict serving a sentence in a 

place of imprisonment may not be forcibly oppressed, punished or subjected to 

inhuman treatment that oppresses his \her rights, freedoms and responsibilities , 
which are assigned to every citizen of our country, which cannot be selected in it, as 

indicated by the Constitution of Ukraine, as the main legal act, namely Section II - 

"Rights, freedoms and responsibilities of man and citizen" [1, p .5]. But there are 

certain activities where the law explicitly prohibits engaging in certain activities in 
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prisons, i.e. the constitutional rights of convicts are transformed. Among the rights 

that are legally restricted for convicts are the following: 

- it is forbidden to unite in political parties and public organizations, to form 
political parties and to be active in political parties, to take part in the management of 
state affairs, local referendums, to gather freely and be elected in them, to have the 
right to gather, hold meetings, rallies and various demonstrations. , have the right to 
entrepreneurial activity, have the right to strike to protect their economic and social 
interests [1]. 

In our opinion, this is a legal restriction of the rights of convicts serving 
sentences for non-compliance with the law. However, there are cases of violation 
of the legal rights of convicts, namely: convicts are subjected to inhuman treatment, 
they are provided with inadequate medical care, they can be subjected to medical 
or other similar research regardless of their consent. In our opinion, the legislation 
is clearly and correctly spelled out, but looking at the practice of the state, and based 
on the Criminal Enforcement Code of Ukraine, which was adopted in 2003, and a 
number of other laws and regulations, it is necessary to improve the regulatory 
framework. modify it on the basis of international practice and develop new, more 
humane conditions for convicts to call and address problematic issues concerning 
prisoners under torture and to address inhumane treatment of prisoners, which 
suppresses human rights and freedoms and citizen, because the convicts are 
people and citizens of our state. Considering these laws and regulations, which 
were created in 2003, to some extent they do not quite adapted to the new time – 
2020. We are sure we can safely say that there is a big discrepancy between the 
legal framework and the current state and time, contradictions, but not compliance 
with the new needs and problems of the present time, constant movements and 
changes, as well as international legal acts, and therefore over time the problems 
only get worse. The issue of treatment of convicts in penitentiaries in Ukraine has 
not been resolved or improved. 

Thus, when considering this issue in criminal proceedings concerning the rights 
of convicts, we can say that all regulations that have been created are not effective 
and there are differences and contradictions between them, and thus regulations do 
not comply with international law. legal acts on the rights of convicts. Criminal-
executive and accompanying their legal relations, which have developed during the 
period of new criminal-executive legislation, allow to identify some problematic 
issues, some of which are mainly: 

- legal techniques; 
- some issued regulations; 
- procedures for their adoption; 
- adoption and in general the current criminal-executive legislation [4, p.87]. 
There are also other rights of convicts, among which more significant and 

substantial rights are violated in most cases. Here is a list and some suggestions for 
improving the issue: 

- Equal conditions of detention of convicts for life imprisonment of men and 
women, although the difference between these two categories is very different. 
Convicted women serve this type of punishment in medium security colonies, and 
men in maximum security colonies. Thus, the difference in the security of the 
colony where the detainees are held must correspond to the level of security of 
the colony; 

- Decision on the number of restrictions on transfers and the number of parcels 
for convicts by decision of the CCU. The decision of the CCU effectively repealed 
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the law, which removed restrictions on the number of parcels and transfers for 
convicts; 

- administrative penalties are executed in the order and according to the regime 
of criminal punishments, which in fact is in turn equated to the conditions in 
correctional colonies; 

- Correctional centers for detention and detention of detainees were created on 
the basis of colonies-settlements, so they actually kept all the features of correctional 
colonies and there are not the conditions necessary for the existence of a citizen in 
our independent state, where man is the highest value; 

- specifics of activity of CES officials and officials. These categories of workers 
are the first to be subjected to "professional deformation", a set of negative changes 
in the process of official activity, which in turn is mostly negative changes. Therefore, 
it is extremely necessary to periodically (for example, once every 2-3 years) re-
certification of practitioners CES on the subject of professional suitability and provide 
professional, medical and psychological assistance to persons who have become 
victims of occupational deformity, during their work. [5] 

As a result of all the above, the following question arises: why in our democratic 
and independent state, where people, their honor and dignity are recognized as the 
highest value, when considering the "rights of convicts" and reviewing judicial 
practice, we see a sharp deterioration and a number of problems related to violation 
of the rights of convicts? 

We can say that the problem in our country exists nowadays because it is 
necessary to check as often as possible criminal justice workers on the problem of 
professional deformation. The executors and managers and directly to our lawyers 
must eliminate all possible gaps and develop the work on improving criminal justice 
not to violate the rights, freedoms of man\women and citizen, which are enshrined in 
the Constitution of Ukraine. 
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УКРАЇНА 

 
Адміністративна реформа в Україні – явище багатогранне, багатоаспектне 

та перманентне. Вже 23 роки, майже з того моменту, відколи Україна вперше 
побачила свою Конституцію – адміністративна реформа так само почала свій 
довгий і нелегкий шлях. 

Для здійснення періодизації тих змін, що вже були здійснені в процесі 
проведення адміністративної реформи, необхідно згадати основні етапи, на які 
її було поділено. Так, адміністративна реформа мала включати три етапи.  

Так, у ході підготовчого етапу реформи мали бути розроблені та офіційно 
схвалені Концепція адміністративної реформи та Програма здійснення 
адміністративної реформи. На цьому етапі розв'язуються першочергові 
питання, пов'язані з поточним удосконаленням елементів існуючої системи 
державного управління. На другому етапі запроваджуються організаційно-
правові засади реформування ключових елементів системи державного 
управління. На третьому етапі поглиблюються трансформаційні процеси, 
формуються нові інститути, організаційні структури та інструменти державного 
управління. У контексті цього передбачається ряд перетворень в межах окремих 
інститутів виконавчої влади. 

Також адміністративна реформа була поділена в своїй реалізації на 
декілька напрямів: 

- перший - це створення нової правової бази, що регламентує державне 
управління в Україні;  

- другий - це формування нових інститутів, організаційних структур та 
інструментів здійснення державного управління;  

- третій - це кадрове забезпечення нової системи державного 
управління;  

- четвертий - це зміцнення та формування нових фінансово-економічних   
основ функціонування державного управління;  

- п'ятий - це наукове та інформаційне забезпечення системи державного 
управління, формування механізмів наукового та інформаційного моніторингу її 
функціонування [1]. 

За своїм змістом адміністративна реформа є комплексом узгоджених 
заходів, спрямованих на суттєве підвищення рівня керованості життєво 
важливих процесів у суспільстві шляхом науково обґрунтованого створення 
ефективного механізму державного управління, розвитку адміністративного 
законодавства, поліпшення кадрового, інформаційно-технічного і фінансово-
економічного забезпечення організації виконавчої влади та місцевого 
самоврядування [2, С.226].   

Якщо прослідкувати алгоритм вже зроблених кроків, то можна виділити такі  
етапи: 
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● 1995-2000 рр. – початок роботи в Комісії Верховної Ради над проектом 
Концепції адміністративної реформи, утворення Державної комісії з проведення 
в Україні адміністративної реформи, схвалення Концепції адміністративної 
реформи Президентом, розробка теоретичних основ щодо проведення усіх 
складових адміністративної реформи. Так само для цього періоду характерним 
є прийняття законів «Про місцеві державні адміністрації» [3] та «Про місцеве 
самоврядування в Україні»[4]; укази Президента щодо складу Уряду тощо; 

● 2001-2005 рр. – введення посад державних секретарів міністерств, 
скасування інституту державних секретарів міністерств, скасування урядових 
комітетів; запровадження посади Віце-прем'єр-міністра з адміністративної 
реформи, відновлення урядових комітетів; ліквідація посади Віце-прем'єр-
міністра з адміністративної реформи. Фактично, даний період можна 
охарактеризувати як період становлення складових системи виконавчої влади 
та «пристосування» таких елементів до реальних умов;  

● 2006-2009 рр. –  прийняття першого Закону України «Про Кабінет 
Міністрів України», активна діяльність Міністерства регіональної політики та 
будівництва щодо підготовки адміністративно-територіальної реформи, 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України Міністерству юстиції України було 
доручено розробити законопроекту «Про міністерства та інші центральні органи 
виконавчої влади». 

● 2010 – окремий етап проведення адміністративної реформи, що 
характеризується внесенням суттєвих змін до законодавства щодо організації 
системи органів виконавчої влади. Так, було прийнято новий Закон «Про Кабінет 
Міністрів України»[5]. Згодом було видано Указ Президента України «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»[6], відповідно до 
якого стара система центральних органів виконавчої влади, що складалася з 
міністерств, державних комітетів та центральні органи виконавчої влади зі 
спеціальним статусом припинила своє існування. На зміну державним комітетам 
прийшли служби, агентства та інспекції, а кількість центральних органів 
виконавчої влади зі спеціальним статусом було скорочено з двадцяти дев’яти 
до трьох. Крім того, даним Указом було змінено застарілий  «галузевий» 
принцип класифікації органів виконавчої влади на функціональний, що більше 
відповідає світовим тенденціям та сучасним реаліям.  

● 2011-2013 рр. У 2011 році відбулося прийняття довгоочікуваного 
Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»[7], який вперше за 
історію української незалежності на рівні закону визначив види центральних 
органів виконавчої влади, їх систему та компетенцію. В цьому ж, 2011 році, 
розпорядженням Кабінету Міністрів України було затверджено першу 
«Концепцію розвитку електронного урядування в Україні»[8], якою було 
визначено принципи функціонування системи електронного урядування та її 
складових та встановлено порядок взаємодії органів публічної влади з 
громадянами за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій для 
належного забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Згодом, на 
підтвердження існування «сервісної» складової державної політики, у 2012 році 
було прийнято довгоочікуваний Закон України «Про адміністративні послуги»[9], 
який вперше на законодавчому рівні визначив поняття таких послуг, встановив 
чіткий порядок їх надання та встановив відповідальність органів державної 
влади за неналежне надання/ненадання таких послуг. 

● 2014 – 2017 рр. – етап адміністративної реформи, пов'язаний з 
внесенням змін до Конституції України шляхом прийняття Закону України «Про 
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відновлення дії окремих положень Конституції України»[10] і приведенням у 
відповідність до Основного Закону держави всієї нормативно-правової бази, в 
першу чергу, тих законів та підзаконних актів, що стосуються організації системи 
органів виконавчої влади: прийняття Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України»[11], внесення змін до Законів України «Про центральні органи 
виконавчої влади» та «Про місцеві державні адміністрації» тощо [12].  

Окремо варто зауважити про початок реалізації адміністративно-
територіальної реформи, яку започаткувала «Концепція реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади» в Україні [13] 
яка, хоча й не вважається складовою реформи адміністративної, однак, 
нерозривно з нею пов’язана. Справедливо буде визначити, що ці реформи є 
взаємозалежними, а, відтак, продовження однієї стає невід’ємною складовою 
іншої.  

● 2018-2020 – новий, «цифровий» етап адміністративної реформи, коли 
цифровизація та її складові вийшли на перший рівень за значимістю. Прийняття 
таких актів, як Концепція розвитку електронного урядування [14]. Концепція 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки [15]. 
Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання цифрового розвитку» [16] 
та «Питання міністерства цифрової трансформації» [17], відповідно до яких 
було обґрунтовано необхідність створення та, відповідно, створено профільне 
міністерство свідчать про нагальну необхідність періоду України до цифрових 
стандартів. Цифровізація та її основа – цифрове урядування на сьогодні є 
певним дороговказом для найбільш розвинутих з точки зору цифрових  
технологій країн та орієнтиром на майбутнє для інших. Маємо надію, що 
цифровий етап адміністративної реформи стане основою для її переходу на 
якісно новий рівень – коли підхід «держава для людини» замініть підхід 
«управління заради управління». 
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Наразі в Україні завершується робота із підготовкою показників проекту  

Державного бюджету України на 2021 рік. Нагальною для бюджету проблемою 
є суттєве зростання обсягу державного боргу та виплат за ним. 

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту про Державний 

бюджет України на 2021 рік, поданому до Верховної Ради України у вересні 

поточного року (№4000 від 14.09.2020),  рівень дефіциту державного бюджету 

планується встановити на рівні 6 % ВВП в 2021 році,  прогнозний обсяг 
державного боргу в еквіваленті у національній валюті - 57,8 відсотка від 

прогнозного ВВП, гарантований державою борг в еквіваленті у національній 

валюті -  6,8 відсотка від прогнозного ВВП [1]. 

Частиною 3 Прикінцевих положень проекту Закону про Державний бюджет 
України на 2021 рік [2] запропоновано зупинити норми статей 14, 17, 18 і 40 

Бюджетного кодексу України [3].  

Як наслідок, впродовж наступного року буде зупинено дію низки 

фіскальних обмежень, відповідно до яких : 

- граничний обсяг державного боргу і гарантованого державою боргу, 
граничний обсяг надання державних гарантій визначаються на кожний 

бюджетний період законом про Державний бюджет України; 

- показник дефіциту державного бюджету на кожен рік середньострокового 

періоду не може перевищувати 3 відсотки прогнозного номінального обсягу 
валового внутрішнього продукту України на відповідний рік; 

- граничний обсяг надання державних гарантій не може перевищувати 3 

відсотки планових доходів загального фонду державного бюджету; 

- загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на 

кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60 відсотків річного 
номінального обсягу валового внутрішнього продукту України.  

Також у проекті закону не визначено граничний обсяг гарантованого 

державою боргу на 31.12.2021 та граничний обсяг надання державних гарантій 

у 2021 році. Відсутній і план заходів з приведення загального обсягу державного 
боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог. 

Падіння ВВП в умовах поширення хвороби COVID-19 та зростання у зв’язку 

з цим рівня дефіциту державного бюджету може призвести до зростання обсягу 

державних запозичень, і, як наслідок, обсягу державного боргу та витрат на його 
обслуговування.  

Тому невідкладними на сьогодні та у середньостроковій перспективі є 

підвищення стійкості державних фінансів, насамперед, обмеження та 

мінімізація фіскальних ризиків на законодавчому рівні, запровадження низки 

заходів щодо фіскальної консолідації, запровадження середньострокового 
бюджетного планування з метою встановлення на наступні 3 роки граничних 
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показників доходів, видатків,  дефіциту державного бюджету і державного боргу, 

що значно підвищить передбачуваність бюджетної політики України. 
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УКРАЇНА 

 
Розглядаючи та аналізуючи, питання цивільно-правової охорони 

географічних зазначень виняткову увагу варто надати дослідженню 
суб'єктивних прав на даний об'єкт . Доречним буде розпочати з основоположних 
аспектів. 

Професор, член-кореспондент Національної академії правових наук 
України Є. О. Харитонов, слушно зауважує, «традиційно суб'єктивне цивільне 
право характеризується через так звану «тріаду» можливостей: 

1) можливість поводитися певним чином; 
2) можливість вимагати певної поведінки від інших осіб; 
3) можливість отримати захист порушеного права за допомогою суду, 

державних органів тощо.»[1] 
Як відомо, право власності охоплює три характерних правомочності: 

володіти, користуватися та розпоряджатися об'єктом права власності. Однак 
також загальновідомо, що об'єкти права інтелектуальної власності, до яких 
належить і географічне зазначення, мають певну специфіку з огляду на свою 
нематеріальну природу, тому права на них слід розглядати окремо. 

Доцільно розглядати зміст кожного з прав на географічне зазначення 
окремо, виходячи передусім з тлумачення положень законодавства. Так, 
відповідно до  статті 503 Цивільного кодексу України, правами інтелектуальної 
власності на географічне зазначення є:  

1) право на визнання позначення товару (послуги) географічним 
зазначенням;  

2) право на використання географічного зазначення;  
3) право перешкоджати неправомірному використанню географічного 

зазначення, в тому числі забороняти таке використання.  
Перше з даних прав носить особистий немайновий характер та належить 

заявнику позначення, що планується використовувати як географічне 
зазначення. Право на визнання позначення товару (послуги) географічним 
зазначенням (право на реєстрацію) виникає у заявника до моменту одержання 
правової охорони і включає до себе правомочність подати заявку. Крім того, 
розпочавши процес реалізації цього права, заявник наділяється цілим 
комплексом процесуальних прав під час процедури реєстрації. Наприклад, він 
має право ознайомлюватися з матеріалами експертизи, бути присутнім при 
розгляді своєї заявки і вчасно отримати повідомлення про результати такого 
розгляду тощо.  
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Окрім вже зазначеного, власник свідоцтва має право:  
а) використовувати географічне зазначення; 

б) вживати заходів щодо заборони використання географічного зазначення 

особами, які не мають на це право; 

в) провадити діяльність із забезпечення відповідності товару, для якого 
зареєстровано географічне зазначення, специфікації товару, погодженій 

спеціально уповноваженим органом; 

г) поширювати інформацію та провадити іншу діяльність, спрямовану на 

повідомлення споживачам про особливі якості товару, для якого зареєстровано 

географічне зазначення; 
Стосовно прав власника свідоцтва відомий фахівець в галузі цивільного 

права Ю. Л. Бошицький наводить такий конкретизований перелік 

правомочностей: «Власник свідоцтва на використання географічного 

зазначення має право вимагати від порушника: припинення дій, що порушують 
право або створюють загрозу порушення; вилучення з обігу товару з 

неправомірним використанням географічного зазначення; вилучення з товару 

чи його упаковки неправомірно нанесеного географічного зазначення, а при 

неможливості цього – знищення товару; відшкодування втрат, включаючи 
неодержані доходи; відшкодування збитків у розмірі не більше ніж отриманий 

порушником прибуток та ін.» [2].  

Додатково в цивільному законодавстві України встановлено, що власник 

свідоцтва не має права забороняти іншим особам:  

– використовувати географічне зазначення для товару, введеного із таким 
зазначенням у вільний оборот особою, яка має право використовувати 

зареєстроване географічне зазначення; 

– добросовісне використання ними своїх імен чи адрес; 

– добросовісне використання назви сорту рослин чи породи тварин; 
– використовувати незареєстроване омонімічне географічне зазначення. 

«Таким чином, на відміну від права на торговельну марку, конструкція 

права на географічне зазначення не включає до свого змісту правомочність 

розпорядження»– зауважує науковець та автор А. Кодинець[3].  

На підставі проведеного аналізу законодавства можна підтримати 
міркування вітчизняних дослідників які підтримують думку, про «належність до 

змісту суб’єктивного права на засоби індивідуалізації правомочностей 

використання, розпорядження та заборони»[4], однак внести деякі уточнення 

відповідно до специфіки географічних зазначень як особливого засобу 
індивідуалізації суб'єктів цивільного обігу.  

Згадуючи про права на географічне зазначення, неможливо пройти повз 

питання щодо обов'язків, які виникають у власників свідоцтва. Перший з них вже 

було вказано вище – це обов'язок не забороняти (перешкоджати) спеціально 
уповноваженим органам здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих 

властивостей та інших характеристик. На відміну від нього, другий обов'язок 

власника свідоцтва носить позитивний характер і полягає в забезпеченні 

відповідності якості, особливих властивостей та характеристик товару, що 

виробляється, їх опису в Державному реєстрі України географічних зазначень. 
З точки зору судового експерта з питань інтелектуальної власності Олексія 

Пічкура, «споживчі властивості такої продукції з метою захисту прав споживачів 

повинен оцінювати відповідний уповноважений орган, який має відповідну 

компетенцію[5]. 
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УКРАЇНА 

 
Інтеграційні об’єднання в різних частинах світу приймають різні форми і 

види, не виключенням є і країни Азії, які, окрім членства у універсальних 
організаціях, також створюють та розвивають свої інтеграційні об’єднання.  

На сьогоднішній день, у глобалізованому світи, дуже важливим є 
досліджувати досвід інших країн у різних сферах життя та переймати кращий 
досвід до своєї практики, адже Україна, є також членом невеликих угрупувань 
держав, наприклад ГУАМ, або новостворений «люблінський трикутник», де не 
тільки Європейський, а й Азійський досвід може стати у нагоді для розвитку 
таких видів співпраць. 

Такою тематикою у різні часи займалися і  Ковалевський В.В., Козак Ю.Г. 
Лебедева С.Н., Наумчик А.А., Логвінова Н.С. та інші. 

Азія являє собою дуже великий територіальний простір, на якому 
розташовані країни, що великою мірою різняться, як за економічним, 
політичним, культурним та соціальним розвитком, так і просто за об’ємом 
територій, природних багатств, кількістю населення. Це, на відміну від Європи 
(яка більш однорідна), створює додаткові перешкоди на шляху інтеграції. 
Незважаючи на зусилля лідерів країн регіону, інтеграція тут не просунулась поки 
що далі зони вільної торгівлі. Проте цей регіон має дуже великий потенціал - як 
в людських і природних ресурсах, так і в рівнях і темпах виробництва. [1] 

Початком створення міжнародних організацій в Азії стали післявоєнні роки, 
коли значна частина цих територій була деколонізована. Серед перших 
регіональних угрупувань були Комісія для країн Південної частини Тихого 
океану - КПТО (1947 р.), “План Коломбо” (1950 р.), Асоціація держав Південно- 
Східної Азії - АСЕАН (1967 р.), Азіатська організація з питань продуктивності - 
АОП (1961 р.). Необхідно зауважити, що ці організації мали, здебільшого, 
економічне спрямування. Згодом з’являються об’єднання на новій основі. 
Зусиллями країн Близького Сходу утворюється ОПЕК в 1960 р., Рада арабської 
економічної єдності (1964 р.), Організація арабських країн-експортерів нафти - 
ОАПЕК (1968 р.), Рада із співробітництва арабських країн Перської затоки  
(1981 р.). [2] 

8 серпня 1967 року Філіппіни, Малайзія, Індонезія, Сінгапур та Таїланд 
прийняли Бангкокську декларацію, яка стала основою діяльністю АСЕАН на 
довгі роки. В основу діяльності АСЕАН було покладено концепцію закритого 
регіоналізму, яка мала на меті обмеження зовнішнього впливу на розвиток 
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регіону та стимулювання внутрішнього інтеграційного потенціалу. Як наслідок 
головними засадами діяльності нової регіональної організації стали принципи 
невтручання у внутрішні справи одне одного, консенсус, невикористання сили 
та погрози нею, неконфронтаційний характер відносин. 

Перехід державами Південно-Східної Азії від закритого (старого) до 
відкритого (нового) регіоналізму простежується в кінці 1980-х - початку 1990-х 
років на фоні поглиблення світових глобалізаційних процесів, трансформації 
системи міжнародних відносин, спричиненої дезінтеграцією Радянського Союзу, 
розвитку ринкових відносин. [3] 

Дані зміни зумовили необхідність прийняття нової установчої бази – Хартії 
Асеан. Яка вступила в дію у 2008 році. Відзначимо, що в Хартії декларовано такі 
принципи Асоціації: 

● підкреслення головної ролі АСЕАН в регіональному співробітництві; 
● повага до принципів територіальної цілісності, суверенитету; 

невтручання в внутршні справи та національна самоідентифікація членів 
АСЕАН. 

● сприяння регіональному миру та мирному вирішенню спірних питань; 
● дотримання міжнародного права в питаннях прав людини, соціальної 

справедливості та багатосторонньої торгівлі; 
● прияння регіональній інтеграції торгівлі; 
● призначення Генерального секретаря та Постійного представника АСЕАН; 
● створення органу, який би відповідав за захист прав людини; 
● розвиток дружніх відносин з ЄС; 
● збільшення кількості самітів країн-учасниць АСЕАН до двох на рік та 

створення можливості проведення екстренних зустрічей; 
● проведення 8 серпня щороку «Дня АСЕАН» з виконанням гімну АСЕАН 

та підняттям прапору АСЕАН [4]. 
АСЕАН, на відміну від більшості іших Азійських угрупувань має такі 

особливості: 
● Асоціація, на відміну від інших угрупувань в АТР, має розвинену 

організаційну структуру, завдяки чому економічні успіхи окремих країн-членів 
можна вважати результатом діяльності угруповання в цілому; 

● АСЕАН, на відміну від АТЕС, ЕСКАТО та Плану Коломбо, об’єднує 
виключно азійські країни; 

● політичні досягнення АСЕАН при мінімальних економічних результатах 
у перші 25 років її розвитку створили Асоціації позитивний імідж на міжнародній 
арені; 

● економічна інтеграція як стратегічна мета розвитку АСЕАН розпочалася 
зі створення в Південно-Східній Азії зони вільної торгівлі [5]. 

Як вже зазначалося, АСЕАН має розгалужену структуру, яка складається з 
багатьох рівнів: 

Органи АСЕАН: 
НАЗВА ОРГАНУ ХТО ПРЕДСТАВЛЯЄ 

Саміт АСЕАН Голови Держав 

Координаційна рада АСЕАН Міністри Закордонних справ 

Рада товариства АСЕАН Радники міністрів закордонних справ 

Секторальні міністерські органи Відповідні міністри учасників 

Комітет постійних представників Посли Країн в АСЕАН 

Національні секретаріати Адміністративні урядовці товариства 

Регіональний Форум АСЕАН Площадка за межами АСЕАН 

дані сформовано з [5] 
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Найвищим органом є Саміт АСАН, на якому засідають Голови Держав-
учасниць АСЕАН, далі йде координаційна рада, країни в ній представлені 
міністрами закордонних справі, є секторальне співробітництво між 
міністерствами країн-членів а також є і постійні представники – посли країн-
членів в АСЕАН. [6] 

Також, Хартія визначає підпорядкування та координування органів АСЕАН: 

 
Рис. 1. Підпорядкування органів АСЕАН 

 
Таким чином, АСЕАН має розгалужену структуру, яка доказує свою 

ефективність на протязі більш ніж половини століття. Нещодавно, Міністр 
Закордонних Справ України Дмитро Кулеба відзначив важливість поглиблення 
співпраці з країнами АСЕАН. [7] 

Висновки. Загалом, АСЕАН ставлять як приклад інтеграційного 
угруповання, яке, не зважаючи на невеликий прогрес у економічних відносинах 
(частка внутрішньої торгівлі всередині АСЕАН менше 30%) залишається стійким 
угрупуванням з сильною політичною базою, завдяки, поміж іншим, і своїй 
ефективній структурі. Тому необхідно враховувати здобутки АСЕАН у цій сфері 
при розбудові інтеграційних об’єднань, учасником яких є і Україна. 
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УКРАЇНА 

 
Відродження, або Ренесанс, – це доба в історії культури та мистецтва 

другої половини XIII ст. – початку XVII ст., що ґрунтувалася на ідеалах гуманізму 
та орієнтувалася на спадщину античності. Основу Відродження становили 
суттєві зміни в економічному й суспільно-політичному житті європейських 
народів, спричинені розвитком міст і зародженням нових господарських 
відносин у надрах феодалізму. Діячі Відродження, чітко усвідомлюючи корінну 
відмінність свого часу від попередньої епохи, називали його «часом 
відновлення», маючи зазвичай на увазі не тільки образотворчі мистецтва. [1]. 
Часи Ренесансу торкнулися і науки, в тому числі і науки міжнародного 
приватного права (далі – МПП), що виявилося у появі нових концепцій та 
постатей вчених.  

Одним із перших теоретиків конфліктного права доби Відродження і історії 
розвитку МПП в цілому можна назвати Бартолуса (Бартоло) де Сассоферрато 
(1314 – 1357). Це пов'язується з тим, що початок науки МПП було покладено в 
кінці XII-XIII ст. представниками школи глосаторів, а розвиватися доктрина МПП 
почала саме в кінці XIII-XIV ст. ЇЇ родоначальниками сміливо можна вважати 
вчених-представників школи постглосаторів, до якої і належав Бартоло. Ніхто з 
його попередників не зміг (і навіть не намагався) побудувати якусь теорію 
колізійного права [2]. Італійський правознавець є автором коментарів до Corpus 
iuris civilis, винахідником «теорії статутів» та розробником нових методів МПП. 
Внесок Бартолуса перебільшити неможливо, адже МПП «виникло ... відразу у 
вигляді теорії, саме теорії статутів; розроблялося і розвивалося завжди вченими 
юристами-теоретиками, думки яких приймав суд» [3]. 

Вільгельм Дурантіс ( Guilelmus Durantis, Wilhelmus Durantis; 1237 – 1296) – 
відомий  французький юрист, клірик і каноніст.  Більшість вчених зараховує 
Дурантіса до постглосаторів; його називають одним з «найважливіших» і 
«найголовніших» представників цієї школи, одним з перших, який використав 
схоластичний метод. За твердженням М.І. Бруна, «він писав в період, коли 
глосаторська школа вичерпала себе в збірнику Аккурсія, а новий підйом в 
юриспруденції, пов'язаний з появою школи постглосаторів, ще не починався».  
Дурантіс досліджував і безпосередньо тексти римського права, і глоси, написані 
його вчителями і сучасниками. В обґрунтування своїх конфліктних тез Дурантіс 
в основному прямо посилається на римські тексти, а не на глоси і коментарі до 
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неї. Велику популярність він придбав, написавши практичне керівництво, 
посібник для юристів-практиків, свого роду юридичну енциклопедію «Speculum 
judiciale sen juris» (« Зерцало»). Там вчений виклав загальні засади судочинства 
при наявності різних правових систем та інші питання. Свої колізійні рішення 
Дурантіс пропонує виходячи з практичних конфліктних казусів існувавших у 
відносинах між жителями різних міст або країн.  Його казуси підкреслюють 
строкатість місцевих правопорядків, оскільки вчений пише про наявність 
самостійних правових звичаїв областей, міст, сіл і феодальних маєтків. Все це 
свідчить про те, що в другій половині ХIII ст. колізійна проблематика вже була 
затребувана і відрізнялася життєвою актуальністю[4]. 

Павло Кастро (Поль де Кастро, Павло де Кастро - Paulus de Castro; рік 
народження невідомий, рік смерті - або 1441, або 1447) – юрист, професор у 
Флоренції, Болоньї, Феррарі і Падуї, автор великої кількості консультацій 
(Consilia); шанувальник Бартоло та Сассоферрато. У своїх Consilia прямо 
відсилає всіх бажаючих ознайомитися з питаннями зіткнення законів до праць 
Бартоло. Головний твір Павла де Кастро - це Коментар до Кодексу та Дігестам 
( «Commentar super Codicem, Digestum vetus et novum et Infortiatum»; видано в 
Ліоні в 1527 р). Для вчення про зіткненні законів найбільший інтерес цікавлять 
його концепції про екстериторіальність особистих статутів і про застосування 
закону місця укладення контракту. Кастро стверджував, що індивід завжди є 
суб'єктом закону його походження (lex originis) [3]. 

Рох Курций (Рохус Куртіус, Рочус Курті - Rochus Curtius; рік народження 
невідомий, рік смерті - 1495) - один з останніх італійських постглосаторів. 
Найбільший інтерес представляють його рішення в області колізійного 
регулювання контрактних зобов'язань. Визнавав автономію волі і відстоював 
думку, що воля приватних осіб може визначити вибір застосовного права - 
екстериторіальна сила закону місця укладення (виконання) договору заснована, 
на його думку, на «мовчазному підпорядкуванні сторін». Як і всі бартолісти, 
Курций майже не аргументує власні висновки, інтуїтивно відчуваючи їх 
правильність, не маючи можливості побудувати струнку систему доказів через 
бідність практики і відсутність необхідного законодавчого матеріалу[3]. 

Жак Кюжа (лат. Куяций, 1522 – 1590) – французький юрист, представник 
школи римського права (школа гуманістів). Вчений розтлумачив оригінальні 
норми римських юристів, до того «спотворених» глосами, провів філологічний 
аналіз, котрий дозволив відновити латинську мову та граматику, дослідив 
питання конфліктного права в історичному аспекті. У юриспруденції його пошуки 
не обмежувалися працями Юстиніана: саме він подарував світові частину 
Феодосіанського кодексу з поясненнями. 

Хьюго Донеу (1527– 1591) – французький професор права та один із 
найбільш впливових представників французького юридичного гуманізму, автор 
Commentarii de iure civili. Вчений був одним із перших французьких юристів, хто 
застосував метод гуманізму епохи Відродження, та хто згрупував речові права 
в систему «dominium і ius in re aliena». Донеу поклав в основу приватного права 
категорію суб'єктивного права, відштовхуючись від слів Ульпіана про 
необхідність забезпечити кожному ius suum «матеріальне суб'єктивне право». 

Гуго Гроцій (1583 – 1645) – видатний нідерландський політичний 
мислитель, юрист, філософ, історик, один із засновників новітньої теорії 
природного права та науки міжнародного права [4]. Гуго Гроцій є автором одного 
з самих відомих досліджень «права народів» – «Про право войни і миру», де 
вперше спробував викласти саме те право, що «визначає відносини між 
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багатьма народами або їхніми правителями» [6]. Його теорія МПП полягала в 
концепції підкорення суспільства «праву народів», заснованому на природному 
праві. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене слід сказати, що епоха Відродження 
«подарувала» світові нових митців та вчених, в тому числі і в сфері МПП. Як 
писав Й.О. Покровський, «то був час загального відродження інтересу до 
класичної літератури та класичного мистецтва; пам'ятники античної старовини 
оживали після довгого сну і приковували увагу нового світу. Природно, і в 
юриспруденції зародилося прагнення відірватися від усіляких глос і тлумачень, 
повернутися до самих джерел безпосередньо і вивчити їх в зв'язку з тією живою 
дійсністю, яка їх створила, зіставити їх з античною літературою, з історією, з 
мистецтвом». Саме в цей період представниками школи постглосаторів та їх 
послідовниками були закладені основи МПП.  
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УКРАИНА 

 
В составе конституционно-правового механизма обеспечения прав и 

свобод человека в Украине и в Азербайджане чрезвычайно важное значение 
имеет организационная деятельность государства по обеспечению 
надлежащего функционирования его органов на основе принципов приоритета 
прав человека, верховенства права, правового государства и осуществления 
государственной власти на началах ее разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную (преамбула, ст. ст. 1, 3, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 8 
Конституции Украины; преамбула, ч. III ст. 7, ч. I ст. 12  Конституции 
Азербайджанской Республики). 

Именно эта деятельность самым непосредственным образом влияет на 
эффективность функционирования механизма обеспечения права, 
предопределяя уровень такой эффективности.  

В аспекте обеспечения права человека на жизнь, в качестве примера 
указанной деятельности государства в сфере надлежащего функционирования 
его органов можно привести такие направления деятельности, как, в частности, 
соблюдение международных договоров — источника обязательств 
государства, обеспечение деятельности судов (в т.ч. и формирование 
судейского корпуса и своевременное заполнение вакантных должностей 
судей), органа конституционной юрисдикции, органов досудебного следствия, 
прокуратуры как органа, поддерживающего государственное обвинение и 
осуществляющего процессуальное руководство досудебным следствием, 
организация надлежащего исполнения решений международных судебных 
учреждений.  

Организационная деятельность государства включает в себя не только 
защитно-восстановительные меры индивидуального характера по отношению к 
определенному субъекту права, но и превентивные меры общего характера и 
широкого спектра действия, принимаемые государством в самых 
разнообразных отраслях государственного регулирования, прямо или 
опосредствованно способствующие недопущению нарушения права на жизнь 
(например, обеспечение режима законности в деятельности органов 
государственной власти, организация конституционного контроля за 
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неуклонным соответствием действующего законодательства конституции 
государства, борьба с преступностью, организация предоставления 
высококачественной медицинской помощи населению в пределах страны либо 
финансирование в предусмотренных законодательством случаях лечения за 
рубежом и т.п.). 

Чрезвычайно важной составляющей, которая образует основу 
организационно-правовой деятельности государства, является проведение 
целевой государственной политики в сфере защиты прав человека, в т.ч. и 
права на жизнь.  

В Украине и в Азербайджане вдохновителями, организаторами и 
координаторами такой политики в силу положений ч. 2 ст. 102 Конституции 
Украины, ч.ч. I, III ст. 8 Конституции Азербайджанской Республики являются 
главы государств, выступающие гарантами соблюдения, соответственно, 
Конституции Украины и международных договоров, участницей которых 
является Азербайджанская Республика. Нормативным воплощением такой 
политики являются издаваемые главами государств правовые акты в этой 
сфере.  

В качестве примеров можно привести, в частности, Указ Президента 
Украины «Об утверждении Национальной стратегией в области прав человека» 
от 25.08.2015 г. № 501/215 [1], распоряжение Президента Азербайджанской 
Республики «Об утверждении Национальной программы действий по 
повышению эффективности защиты прав и свобод человека в 
Азербайджанской Республике» от 27.12.2011 г. [2].  

Особое значение такого рода программных документов заключается в том, 
что они определяют в т.ч. стратегическую цель — обеспечение надлежащих 
гарантий защиты права на жизнь, наличие правовых средств защиты и 
механизмов эффективного расследования нарушений права на жизнь, — а 
также очерчивают современные системные проблемы, обуславливающие 
нарушение права на жизнь.  

Например, для Украины такими проблемами являются: незаконные 
действия самопровозглашенных и непризнанных квазигосударственных 
образований (так называемых, «Донецкой Народной Республики» и «Луганской 
народной республики»), боевиков, наемников, а также агрессия Российской 
Федерации; рост незаконного оборота оружия; непропорциональность 
использования силы и специальных средств работниками правоохранительных 
органов; ненадлежащее оказание медицинской помощи гражданам Украины; 
неэффективность расследования случаев смерти; отсутствие эффективной 
системы немедленного оповещения населения о возникновении угрозы или 
чрезвычайной ситуации.  

Для Азербайджанской Республики значительную проблему в сфере 
соблюдения прав человека в целом представляет агрессия Армении против 
Азербайджана и оккупация ею части территории Азербайджана. Кроме того, в 
аспекте обеспечения права человека на жизнь в качестве весомых мер 
определены необходимость: усовершенствования нормативно-правовой базы 
(а) руководство при подготовке проектов законов правами и свободами 
человека, закрепленными Конституцией Азербайджанской Республики и 
международными договорами, участником которых является государство, как 
основным критерием; б) осуществление обязательств, вытекающих из 
международных договоров о правах и свободах человека и обеспечение 
соответствия нормативно-правовых актов Азербайджанской Республики 
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международным юридическим документам; в) продолжение мер, связанных с 
присоединением Азербайджанской Республики к международным договорам в 
области защиты прав человека); повышения эффективности мер по 
обеспечению безопасности труда на производстве и в строительстве; широкой 
пропаганды среди населения, особенно среди детей и молодежи, здоровой 
окружающей среды и здорового образа жизни, осуществление мер по 
реабилитации лиц, пристрастившихся к наркомании и алкоголизму, а также 
инфицированных ВИЧ/СПИДом; продолжения мер, направленных на 
приведение в соответствие с международными стандартами условий и режима 
в местах, которые задержанные лица не могут покинуть по своей воле; 
усовершенствование деятельности государственных органов, в т.ч. 
надлежащее расследование случаев нарушения требований 
законодательства, прав человека, плохого обращения, злоупотребления 
должностью и других подобных явлений в ходе задержания, ареста, 
содержания лица в местах временного содержания и следственных 
изоляторах, выполнение предусмотренных законодательством мер. 

Практическое комплексное решение этих проблем на национальном 
уровне имеет конкретную целевую ориентированность, основными 
направлениями которой являются: 

- качественное улучшение эффективности действующей системы 
обеспечения противодействию преступным деянием против жизни человека, их 
предотвращения, незамедлительного пресечения, надлежащего досудебного 
расследования и неотвратимости наказания за такие деяния, возмещения 
семьям пострадавших; 

- неуклонное соблюдение норм международного права для защиты жизни 
мирного населения на территории государства, которая временно 
оккупирована другим государством-агрессором; 

- строгое соответствие международным стандартам защиты права на 
жизнь условия содержания и обращения с лицами в местах, в которых они 
принудительно удерживаются по судебному решению или решению 
административного органа в соответствии с законом; 

- повышение качества предоставления медицинской помощи; 
- создание на государственном уровне предпосылок максимально 

возможного уменьшения рисков жизни человека факторами повышенной 
опасности и утверждение в обществе идеи здорового образа жизни и 
антисуицидального поведения. 

Выводы. С учетом изложенного выше, считаем, что организационная 
деятельность государства является неотъемлемой составной конституционно-
правового механизма обеспечения права человека на жизнь. 
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Громадяни з інвалідністю є серед усіх верств населення будь-якого 

суспільства. Це люди з такими вадами здоров’я, як ураження опорнорухового 
апарату та центральної і периферичної нервової системи, психічними 
захворюваннями та розумовою відсталістю, ураженнями органів слуху та зору, 
ураженнями внутрішніх органів, онкологічними захворюваннями. 

Основним законом України із соціального захисту інвалідів є Закон  "Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21 березня 1991 p.         
№875-12. У законі визначються цільові сфери створення умов нормальної 
життєдіяльності інвалідів, такі як: діяльність державних органів влади, освіта, 
профорієнтація і працевлаштування. На виконання закону був прийнятий ряд 
підзаконних і правових актів, які регулюють механізм його реалізації. [1].  

З метою реалізації виробничих і творчих здібностей інвалідів та з 
урахуванням індивідуальних програм реабілітації інвалідам забезпечується 
право працювати на підприємствах із звичайними умовами праці, в цехах і на 
дільницях, де можливе застосування праці. Особи зі зниженою працездатністю 
володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і 
обов'язків.  

Охорона праці інвалідів, які працюють, передбачена чинним 
законодавством, зокрема, Кодексом Законів про працю України, який 
встановлено низку трудових пільг:  

– заборонено для цієї категорії осіб встановлювати випробувальний термін 
при прийомі на роботу; 

– якщо стан здоров’я особи з інвалідністю перешкоджає виконанню його 
трудових обов’язків, такий працівник має право достроково припинити 
укладений з ним строковий трудовий договір; 

– переважне право на залишенні на роботі при вивільненні працівників у 
зв’язку із змінами в організації виробництва і праці – особам з інвалідністю 
внаслідок війни;  

– використання праці інвалідів в нічний час допускається лише за їх згодою. 
Крім того, робота вночі інвалідів може відбуватися лише за умови, що це не 
суперечить медичним рекомендаціям [2].  
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Не допускається відмова в укладенні трудового договору або в просуванні 
по службі, звільнення за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, 
переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності. 

Підприємства, які використовують працю осіб з інвалідністю, зобов'язані 
створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-
соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації, вживати 
додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям 
цієї категорії працівників.  

Охорона праці інвалідів зобов’язує керівника підприємства у випадках, 
передбачених законодавством, організовувати навчання, перекваліфікацію 
працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, 
встановлювати на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий 
тиждень і створювати пільгові умови праці. [3].   

Таким чином, на сьогоднішній день, нагального вирішення вимагають 
проблеми щодо працевлаштування інвалідів та забезпечення їм безпечних 
умов праці, доступність транспорту, можливість отримання якісної освіти. 
Соціальний захист інвалідів повинен бути спрямований на соціальну підтримку 
даної категорії громадян, адже ступінь державної соціальної захищеності 
інвалідів є яскравим показником розвитку та цивілізованості певного 
суспільства, рівня його відповідальності. Сучасна політика України повинна бути 
зорієнтована на зміцнення соціального та правового статусу інвалідів, 
поліпшення умов їхньої життєдіяльності, самореалізації, самодостатності, 
досягнення матеріальної незалежності, всебічної інтеграції тощо. 
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УКРАЇНА 

 
Анотація. У матеріалах розглянуті питання комплексного правового підходу щодо 
питання визначення статусу податкового резидента країни на прикладі України та 
Грецької Республіки в контексті міжнародного оподаткування. Зроблено 
порівняльний аналіз критеріїв визначення такого статусу, питання різних рівнів 
правового регулювання можливостей та відповідальності наявності такого 
статусу в міжнародно правових актах та в національних законодавчих актах. 
Визначено питання процесуального регулювання та можливостей щодо 
встановлення та визначення правового статусу податкового резидента відповідно 
до законодавства обох країн. Можливості встановлення цього статусу з точки зору 
впливу на остаточне місце виплати та адміністрування податків, тенденції що 
виявляються в міжнародному оподаткуванні. Проведено порівняльний аналіз щодо 
виявлення та використання податкової інформації по запиту та в режимі 
автоматичного обміну за стандартами CRS та FATCA. Визначено ряд правових 
проблем та необхідність їх вирішення на рівні національного законодавства за для 
впровадження кращих практик податкових взаємодій між контролюючими органами 
держав. Проведено правовий аналіз можливостей імплементації міжнародного 
податкового досвіду з цього приводу до українського законодавства, та аналіз 
Європейських норм, на прикладі Грецької Республіки. 

 
 

Розвиток глобальних економічних відносин, інтеграція країн до 
міжнародного економічного середовища ставлять перед будь-якою країною 
питання щодо правового регулювання, можливого контролю за активним 
транскордонним рухом інвестицій та капіталу, іноді і товару, а також за рухом 
людського потенціалу, фактично трудовою міграцією. Це питання постає все 
більш актуальним, коли держави та місцеві громади хочуть бачити більше 
доходів до своїх бюджетів, більше сплати податків на своїй території, більше 
інвестицій на своїй території. 

Важливі аспекти цього питання досліджувалися в працях вітчизняних 
учених, зокрема, М.П. Кучерявенко, К. Бланкарта, Ю.Г. Демянчук, Р.Л. Дорнберг, 
І.В. Педь та ін. При цьому дослідження в більшості відображають загальні 
тенденції та правові питання щодо оподаткування в цілому. При цьому значна 
увага науковців приділялася дослідженню міжнародних податкових договорів, 
конвенцій, особливо з питань уникнення подвійного оподаткування. Водночас 
слід зазначити, що питання місця (території, відповідного бюджету) сплати 
податків, податкового резиденства фізичних осіб, обмін податковою 
інформацією щодо фізичних осіб платників податків відповідного резиденства 
між контролюючими органами різних держав на сьогодні залишається не 
достатньо дослідженою. 

Ефективне правове забезпечення цих питань зробить можливим 
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вдосконалення існуючих механізмів в будь-якій країні, що, у свою чергу, дасть 
змогу ефективніше адмініструвати податки та боротися з незаконними 
податковими ухиленнями, відкриє додаткові джерела для наповнення бюджетів 
та справить позитивний вплив на імідж контролюючих органів України. 

Поняття податкового резиденства вже постає як на рівні держав – 
податковий резидент країни, так і на місцевому рівні в умовах все більшої 
децентралізації управління в світі та всебічному збільшенню значення міст як 
місць проживання, роботи, дозвілля. Саме в цьому контексті всі починають 
розуміти важливість визначення поняття податкового резиденства ніж 
резиденства політичного, в частині статусу як громадянина країни, у якого є 
виборчі права тощо. Для державних органів і органів місцевого самоврядування 
більш важливим стає питання де і кому повинні сплачуватися податки від майна, 
доходів тощо за для збільшення дохідної частини бюджету, а значить і для 
більших можливостей для розвитку відповідних територій. 

На міждержавному рівні ці питання нібито врегульовані правовим режимом 
міжнародного подвійного оподаткування, та його усуненням, але ж не вирішує 
питання зі сплатою податків в державі громадянства. Більш того в залежності 
від способів усунення міжнародного подвійного оподаткування в деяких 
випадках виникають і негативні явища, такі я порушення принципів 
однократності оподаткування [1]. 

Більш того, правовий статус податкового резиденства все більше 
застосовується в практиці встановлення економічних відносин в процесі 
глобальних процесів міграції трудового населення та інвестицій, руху капіталу. 
Зрозуміло що цей статус визначається відповідно до податкового 
законодавства кожної країни. Розглянемо розуміння цього статусу на прикладі 
України та держави члена Європейського Союзу - Грецької республіки. 

Цей статус можна розглядати в двох основних аспектах, але не виключно. 
Перше, це процедурні питання щодо взаємодії держави і його органів та 
представників із фізичною особою платником податків, та безпосередньо 
можливості застосування норм матеріального податкового права в частині 
оподаткування (визначені об’єкти, нарахування бази оподаткування тощо).  

Щодо процесуальних норм, то одним із основних питань постає є 
визначення можливостей адміністрування податків платника податку, а саме де 
основне місце оподаткування його різних доходів. В нашому прикладі, 
здійснюється це на підставі нормативних актів Європейського Союзу та 
Конвенції між Урядом України і Урядом Грецької Республіки про уникнення 
подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно 
податків на доходи і на майно [2]. Щодо нормативних актів Європейського 
Союзу, то до них можливо віднести в цьому контексті Конвенцію про взаємну 
адміністративну допомогу в податкових справах [3], Директиву Ради ЄС 
2011/16/EU від 15.02.2011 року «Про адміністративне співробітництво в галузі 
оподаткування» [4]. Зазначені документи є чинними на території Європейського 
Союзу і в тому числі Греції та Україні.  

Відповідно до вищезазначених міжнародних нормативних актів 
визначаються такі поняття як національна особа це фізична особа, що має 
громадянство договірної держави в нашому випадку або Греції або України. 
Також окремим питанням постає поняття резиденту. Так відповідно до статті 4 
Конвенції між Урядом України і Урядом Грецької Республіки про уникнення 
подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно 
податків на доходи і на майно це будь-яка особа, яка за законодавством цієї 
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Держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі постійного місця проживання, 
постійного місця перебування, місця реєстрації або іншого аналогічного 
критерію. Але цей термін не включає будь-яку особу, яка підлягає 
оподаткуванню в цій Державі, тільки на підставі одержання доходів з джерел в 
цій Державі або стосовно майна, що в ній знаходиться. Існує ряд особливостей 
в залежності від розпорядження постійним житлом, визначення центра життєвих 
інтересів, відсутності у власності постійного житла в обох країнах, або навпаки 
якщо особа має постійне житло в обох країнах. 

Слід розуміти, що відповідно до статі 9 Конституції України, міжнародно-
правові документи, згоду на які дала (ратифікувала) Україна стають 
національним законодавством України [5], хоча і маю більш високий статус 
порівняно із національним законодавством. 

Відповідно до Податкового кодексу України [6] податковий резидент - це 
фізична особа, яка має місце проживання в Україні. Хоча для цього поняття все 
більше і більше постає запитань, як його визначати? За місцем фактичного 
проживання, за місцем реєстрації, за місцем де навчаються діти, за місцем де є 
робота (основна, а може у якості консультанта, надавача професіональних 
послуг, фрілансера) або за центром життєвих інтересів. 

Існує ряд особливостей щодо визначення цього статусу в Україні. Так, 
наприклад, у разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній 
державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного 
проживання в Україні. Якщо особа має місце постійного проживання також в 
іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті 
чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, 
в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або 
якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона 
вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів 
(включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового 
року.  

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження 
центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів 
сім’ї такої особи або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності. Якщо 
неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи 
попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, 
якщо вона є громадянином України.  

Таким чином, фактично чинне українське законодавство встановлює 
декілька критеріїв визначення статусу, але процедури – як це визначається, 
який саме орган це визначає, на підставі якої інформації визначається не 
встановлено. Можна розглянути дуже поширений приклад і не знайти відповідь. 
Так, наприклад, фізична особа громадянин України, має сім’ю в Україні, одна 
дитина проживає в Греції разом із татом і навчається в середній школі Греції, а 
тато працює віддалено в сфері IT (фрілансером) і отримує дохід від компанії із 
Сінгапуру, а друга дитина з матір’ю живе в Україні. Доходи надходять на 
розрахунковий рахунок в Греції, а за допомогою кредитної картки в Грецькому 
банку (або apple pay) дружина розраховується в Україні. Питання які тут 
виникають – як українські контролюючі органи узнають що є дохід у такого тата? 
Чи буде такий тато взагалі десь (в Україні чи Греції) сплачувати податки? 

Більш того, поки в Україні невисоке оподаткування доходів фізичних осіб 
порівняно з Грецькою Республікою, резидент України буде хотіти 
оподатковуватися в Україні та бути податковим резидентом України, а у разі 
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коли це зміниться, визначення такого статусу буде визначатися скоріш всього 
судами, і питання якими Грецькими чи Українськими? В контексті податкового 
кодексу України цьому конкретному батьку потрібно просто буде 
зареєструватися фізичною особою підприємцем та вносити доходи як доходи 
від підприємницької діяльності у визначеному обсязі и сплачувати єдиний 
податок. На підставі існування фізичної особи – підприємця він буде 
визначатися як податковий резидент України. І сплачувати в рази менше 
податків ніж в Європі. Виключенням будуть лише доходи отримані саме в 
Європі, але ж знову в цьому випадку будуть застосовуватися угоди про 
усунення подвійного оподаткування, на прикладі Греції це Конвенція між 
Урядом України і Урядом Грецької Республіки про уникнення подвійного 
оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на 
доходи і на майно. 

Питання буде залишатися лише в тому, як контролюючі органи України 
взагалі узнають, що у такого тата – фізичної особи є дохід. В міжнародній 
практиці це визначається просто за допомогою автоматичного обміну 
податковою інформацією за стандартом CRS (Common Reporting Standard – 
Єдиний стандарт з обміну податковою інформацією) [7], у разі якщо країна 
приєдналася до такого стандарту. Вже більше 100 країн приєдналися. 
Європейські держави, в тому числі Греція його здійснює, а Україна ще поки ні. 
Це питання буде розглянуто окремо тут. 

Відповідно до податкового кодексу України довідка про податкове 
резиденство надається безпосередньо заявнику або представнику за 
довіреністю із визначенням країни до якої надається протягом 5 робочих днів. 
Після її отримання необхідно звернутися до органів юстиції для здійснення 
апостилю. В цьому випадку документ фактично стає міжнародним в більшості 
країн і відповідно до нього вже здійснюється оподаткування його власника 
враховуючі вимоги угод про усунення подвійного оподаткування, інших 
міжнародних процедур щодо оподаткування та отримання податкової 
інформації. 

В Греції правовий статус податкового резидента визначається двома 
основними нормативними актами в сфері оподаткування. Це Грецький кодекс 
про податкові процедури (GCTP) [8] та Грецький кодекс про доходи (GITC) [9]. 
Відповідно до цих нормативно-правових актів податковий резидент Греції це 
фізична особа, економічні інтереси якої зосереджені в Греції (тут його бізнес, 
інвестиції, робота, інші основні джерела прибутків), або фізична особа працює 
в Греції та отримує дохід із джерела в Грецькій республіці, або проводить в 
Греції не менше 185 днів в календарному році, тут його основне місце 
проживання і сім'я (центр життєвих інтересів). Але за умови, що надання місця 
проживання не здійснено на умовах при яких фізичні особі забороняється 
працювати на території Грецької Республіки або засновувати бізнес 
(міграційне законодавство в частині надання візи D для забезпечених осіб та 
надання тимчасової можливості життя в зв’язку із купівлею нерухомості 
(золота віза). 

Окремим питанням, як вже зазначалося, можна розглядати Єдиний 
стандарт автоматичного обміну податковою інформацією (Automatic 
Exchange of Information – AEOI), який розроблено у вигляді міжнародно-
правового документу, який передбачає щорічний автоматичний обмін 
податковою та банківською інформацією щодо руху коштів на рахунках в 
банківських, страхових, брокерських тощо установах між державами (в тому 
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числі фіскальними контролюючими органами), які впровадили у будь-який 
законний спосіб Багатосторонню конвенцію про співпрацю між 
компетентними органами з питань автоматичного обміну інформацією за 
стандартом CRS (Common Reporting Standard – Єдиний стандарт з обміну 
податковою інформацією) [7]. 

Слід розуміти, що CRS стандарт не є імперативними та не є нормою 
права. Цей стандарт є показником для відповідних держав, які вирішили його 
впровадити до свого чинного законодавства. Способи впровадження можуть 
бути різними в залежності від побудови правової системи оподаткування, 
контролю та адміністрування податків, фінансової та банківської системи в 
державі. Для того щоб він став обов'язковим, кожна країна повинна в свій 
спосіб імплементувати цей стандарт до свого чинного законодавства. На 
сьогодні вже понад 100 країн світу взяли на себе зобов'язання виконувати 
вимоги CRS. 

Слід розуміти, що стандарт передбачає, як процедурні питання, так і 
безпосередньо інформацію яку отримують та передають учасники стосовно 
збору податкової інформації, інформації щодо руху коштів по рахунках платників 
податків, ідентифікація бенефіціарів рахунків тощо. Так, по-перше, банки, 
страхові компанії, інвестиційні фонди та інші фінансові установи повинні 
ідентифікувати податкову резидентність своїх клієнтів в способи які визначені 
вище в межах прикладу.  

Висновки. Таким чином, правове визначення статусу податкового 
резидента має схожі критерії в країнах Європейського Союзу та України, хоча 
критерії визначення можуть мати істотні доповнення. Саме визначення особи як 
податкового резидента, а значить країни до якої відноситься основне місце 
сплати податків буде в майбутньому мати велике значення. Для України це 
також набуває значення як для країни в якій більше одного мільйона осіб 
працюють за межами території країни, близько мільйона працюють в межах 
території країни, але отримують дохід із-за меж (фрілансери). 

Статус податкового резиденства постає все більше значення у зв’язку із 
збільшенням безготівкових розрахунків в світі, необхідності кожного іноземного 
громадянина подавати до банківської установи де відкривається рахунок 
інформацію та документальне підтвердження свого податкового резиденства. 
Банк стає тією уповноваженою особою, що контролює цей процес, приймає 
безпосередню участь у наданні податкової інформації щодо обігу на рахунку, 
залишках по рахунку податкового резидента до контролюючих органів та 
фактично визначає адресу кожного власника рахунку. 

Знову ж у світі з’являється тенденція щодо утримання в своєму 
резиденстві більше платників податків, притягнення в своє резиденство 
більше осіб які можуть сплачувати податки. І це вже зараз стосується не тільки 
офшорних територій, які відомі у всьому світі. Наприклад, Грецька Республіка 
вводить законодавство щодо фіксованого податку з будь-яких 
загальносвітових доходів, сплату додаткового податку у разі зміни 
резиденства великими платниками податків із Греції тощо. А це вже країна 
Європейського Союзу. В Україні поки що, такі процеси не здійснюються, хоча 
відносно не великі розміри оподаткування притягнули би в Україну багато 
нових платників податку, але інвесторів та таких платників не задовольняє 
відсутність стабільності в податковому законодавстві, проблемному 
адмініструванні цих податків тощо. 
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УКРАЇНА 

 
Трансформація правової системи України у  зв'язку з вибором курсу на 

європейську інтеграцію ставить перед науковим співтовариством комплексні 
завдання щодо дослідження проблем та особливостей правового забезпечення  
реалізації  Угоди  про  асоціацію  між Україною та Європейським Союзом у різних 
галузях економіки, у тому числі щодо реалізації глави 11 Угоди про асоціацію 
«Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями». Аналіз специфіки 
правовідносин у сфері транспортування нафти і газу магістральними 
трубопроводами України  у  контексті  адаптації українського законодавства до 
законодавства  Європейського Союзу є маловивченою сферою наукових 
досліджень, що проводяться в межах доктрини транспортного права [1]. 

Правове регулювання відносин з транспортування енергоресурсів 
магістральними трубопроводами є частиною предмета транспорного права, 
відповідно правова природа відносин з транспортування нафти і газу 
магістральними  трубопроводами  детермінована змістом даних відносин, які не 
обмежуються приватноправовими відносинами між виконавцями та 
споживачами послуг з транспортування енергоресурсів магістральними 
трубопроводами, але й охоплюють публічно-правові відносини, які виникають у 
виконавців і споживачів послуг з транспортування  вуглеводнів  магістральними  
трубопроводами з органами державної влади 

За визначенням Т. Артемчук [2], в енергетичній галузі лише діяльність з 
транспортування енергії  відноситься  до  сфери  діяльності суб’єктів природних 
монополій. Оскільки підприємства  енергетичної  галузі  займають монопольне 
становище лише з передачі енергоносіїв, то відповідно до Закону України від 
20.04.2000 р. № 1682-ІІІ «Про природні монополії» господарська діяльність 
підприємств з транспортування є такою, що належить до суміжного товарного 
ринку, який не перебуває в стані природної монополії, але безпосередньо 
пов’язана з ним [3]. 

Стан природної монополії передбачає можливість значних зловживань з 
боку монополіста як у відмові від укладення або виконання договору, так і в 
нав’язуванні невигідних умов що, в свою чергу, спричинило необхідність 
публічного регулювання даних суспільних відносин. Досвід  держав-членів 
Європейського Союзу вказує на необхідність дотримання принципу 
відповідності між  управлінським  впливом  (нормативно-правовим актом) та 
встановленим показником (групою показників) енергоефективності, що 
дозволить чітко визначити цілі, оцінити результативність та ефективність 
управлінських дій. 

З погляду на думку Г. Рябцева, автора аналітичної  записки Національного  
інституту стратегічних  досліджень  при  Президентові України «Проблеми 
нафтогазового комплексу України та шляхи їхнього вирішення» (червень  
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2017 р.) [4], відносини, що складаються в процесі функціонування  
нафтогазового комплексу, охоплюють різноманітні відносини по вертикалі та по 
горизонталі, а саме відносини публічно-правового та приватноправового 
характеру з урахуванням специфіки правового регулювання діяльності 
господарюючих суб’єктів.  

Стосовно до розглянутих суспільних відносин з транспортування 
магістральними трубопроводами – відносини між суб’єктом, який надає послуги 
з транспортування, і суб’єктом, який споживає ці послуги, регулюються 
поєднанням імперативного та диспозитивного методів, відносини ж між особою, 
що надає послуги з транспортування, і уповноваженими державними органами 
виконавчої влади – виключно  імперативним  методом  регулювання. 

Для розвитку магістрального трубопровідного транспорту суттєве 
значення мають: 1) Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена  
Указом  Президента  України від 12.01.2015 р. № 5/2015, яка визначила основ-
ні напрями реформування системи державного управління у цій важливій галузі 
економіки держави [5];  2) Енергетична стратегії України на період до 2035 року 
«Безпека, енергоефективність,   конкурентоспроможність», схвалена Кабінетом 
Міністрів України (розпорядження від 18.08.2017 р. № 605-р) [6]. 

Наукове прогнозування та розробка конкретних пропозицій щодо розвитку 
тих чи інших способів правого регулювання зазначеної діяльності можливо 
тільки на основі ретельного аналізу та врахування досвіду Європейського 
Союзу. 
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УКРАЇНА 

 
В умовах становлення конституційного ладу в Україні, у якому пріоритет 

прав особистості є невід'ємним елементом, конституційний принцип рівності 
прав і свобод людини і громадянина незалежно від стану здоров'я виступає в 
якості базового принципу, що забезпечує гідне життя і розвиток усіх громадян. 
Недостатня науково-теоретична проробка конституційного принципу рівності 
прав і свобод людини і громадянина незалежно від стану здоров'я, 
недосконалість національного законодавства в сфері правового забезпечення 
цього питання обумовлюють актуальність обраної теми даного дослідження. 

У наш час в науковій літературі відсутнє повне і всебічне правове 
дослідження, присвячене конституційному принципу рівності прав і свобод 
людини і громадянина незалежно від стану здоров'я [2; 3; 4]. 

Дослідженням правового статусу особистості і рівності прав людини 
займалися відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: М. Віроук, Л. Вмєвмгіл,  
Б. Ебждєв, Б. О. Кістяковський, В. Б. Ковальчук, А. Х. Саїдов, О. Ф. Скакун,  
С. С. Сливка, В. Я. Тацій, О. С. Алексєєв, Дж. Берман, Ю.П. Лісіцина,  
В.Н. Новосельцева, В.П. Петленко, А.Л. Симонова та ін. Однак, дане питання 
вивчено недостатньо. 

Конституційний принцип рівності прав і свобод людини і громадянина, 
незалежно від стану здоров'я, є одним з найважливіших принципів закону, що 
гарантує рівні права і захист здорових та хворих людей в суспільстві, а також 
додаткові законодавчі гарантії інвалідам для того, щоб зрівняти можливості 
реалізації своїх конституційних прав і обов'язків у межах держави. 

Для усунення дискримінації і напруженості в державі у питаннях 
конституційного забезпечення стану здоров'я людини слід звернути увагу на 
статтю 24 Конституції України: «Громадяни мають рівні конституційні права і 
свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками.» [1]. 

Відомо, що рівність психіатричних хворих незалежно від стану здоров'я 
забезпечується вимогою закону дотримувати лікарську таємницю медичними 
працівниками, надавати психіатричну допомогу і проводити психіатричний огляд 
при письмовій добровільній інформованій згоді пацієнта, а також можливість 
відступу особи від психіатричної допомоги. Недієздатні особи підписують згоду 
самостійно або згоду підписують їх законні представники. Для огляду 
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неповнолітніх достатньо згоди одного з батьків або законного представника, але 
якщо один з батьків заперечує проти здійснення огляду, то огляд проводиться 
за рішенням органу опіки та піклування. 

Слід зазначити, що закон встановлює можливість обмеження прав для 
даних пацієнтів, для того щоб з'ясувати, як реалізується принцип рівності 
незалежно від стану здоров'я. Щодо психічно хворих то необхідно ретельно 
проаналізувати обґрунтованість законодавчого обмеження їх прав. 

Захист конституційного принципу рівності прав і свобод людини і 
громадянина незалежно від стану здоров'я здійснюється в Україні всіма 
відомими способами захисту конституційних прав людини: самозахист, захист, 
який здійснюється органами влади, засобами масової інформації, 
правозахисними організаціями, громадськими об'єднаннями та міжнародними 
органами. Судовий захист відноситься до діяльності державних органів влади, 
що здійснюють захист прав і свобод людини і громадянина. 

Дійсно, в демократичній державі судова практика визначає ефективність 
забезпечення захисту прав і свобод особистості, у тому числі незалежно від 
стану здоров'я. Крім того, судова практика виявляє істотні недоліки і прогалини 
законодавчого захисту особистості, оскільки вказує на шляхи вдосконалення 
національного права та національного законодавства. 

Підсумовуючи  викладене слід зазначити, що дискримінація виявляється в: 
незаконних діях або бездіяльності посадових осіб та інших суб'єктів 
правовідносин, що порушують права громадян за ознакою їх стану здоров'я: 
необґрунтовані відмови в прийнятті на роботу, незаконні звільнення, 
незабезпечення доступності для інвалідів об'єктів і послуг, відмова в наданні 
послуг.  
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УКРАЇНА 

 
Для права, яке поступово перетворилося на «річ у собі», на самодостатню 

систему інститутів, норм, цінностей, цілей тощо, які утворюють власну основу і 

виходять із самих себе, часто піддаючись маніпуляціям, сьогодні виникає 

питання принципово нового наукового бачення юридичної проблематики та її 

розв’язання. Мова йде про те, що для вирішення проблем права, яке своїми 
сторонами одночасно укорінене в різні сфери й практики людської діяльності, в 

саму сутність людини, необхідним є вихід на більш високий науковий рівень, в 

межах якого можливим було б осмислення і людини, і суспільства, і права на 

новій, спільній для них науковій основі. А це є можливим тільки в межах нової 
наукової парадигми, людський вимір якої буде спільним для різних наук і 

дисциплін, змінюючи уявлення і про право. 

Сьогодні такою парадигмою, що відкриває нові перспективи для 

осмислення проблем права не у відриві від людини і її умов, а у єдності з нею як 

суб’єктом і об’єктом права, є трансдисциплінарний підхід. На думку Басараба 
Ніколеску, засновника Міжнародного центру трансдисциплінарних досліджень 

(CIRET) у Парижі, специфіка цього підходу полягає в тому, що 

трансдисциплінарне дослідження одночасно може відбуватися «між 

дисциплінами, в різних дисциплінах, а також за межами усіх наукових 
дисциплін» [1]. При цьому таке дослідження має ґрунтуватися не на традиційній 

для науки ситуації почергового визнання первинності або суб’єкта, або об’єкта, 

а на їх нерозривній єдності, яка витікає з логіки включеного третього, що їх 

об’єднує [2]. Для юриспруденції це означає, що трансдисциплінарний підхід, 
використовуючи напрацьований потенціал окремих дисциплін і підходів, знання 

їх міждисциплінарних досліджень, а також знання багатьох практик, що 

відображають дуально виражену сутність людини як цілісності, здатен 

формувати таку онтологічно-антропологічну основу, яка не лише об’єднуватиме 

все багатоманіття видів права та його проблем, а в перспективі стане й 
еволюційним шляхом для розбудови права всього світового співтовариства. 

При цьому, що важливо, розбудови не на політичній чи економічній основі, що в 

умовах глобалізації вже досить чітко окреслюється, а на антропологічній основі 

як спільній для абсолютно всіх сфер життя й діяльності людини, потребуючих 
правового регулювання.  

Це відкриває новий кут зору і на внутрішню політику держави, що повинна 

стабілізувати відносини між людьми за принципом антропоцентризму. Адже при 
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вирішенні питань інтертеоретичного координування законів формального права 

необхідним стане керуватися інтересами саме індивідуума як представника 

соціуму, а не соціуму як сукупності індивідуумів.  

Висновки. Отже, трансдисциплінарний підхід через переосмислення 
суб’єкт-об’єктної єдності та формування спільної для права антропологічної 

основи здатен виробити нову його модель, оптимально застосовувану на 

практиці в умовах глобалізації. 
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УКРАЇНА 

 
Початок міжнародно-правовому регулюванню питань авіаційної безпеки 

було покладено в 1963 р, коли в Токіо була прийнята Конвенція про 
правопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного судна. Спочатку 
процес формування системи норм міжнародного повітряного права не включав 
в себе положення, пов'язані з авіаційною безпекою. Однак законодавці в процесі 
прийняття основного правового акту цивільної авіації, Конвенції про міжнародну 
цивільну авіацію, підписаної в 1944 р. в Чикаго, заздалегідь створювали норми 
права таким чином, щоб при подальшому прогресуючому розвитку авіації вони 
залишалися б актуальними. Так, в преамбулі Чиказької конвенції в якості 
основної мети визнається необхідність того, «щоб міжнародна цивільна авіація 
могла розвиватися безпечним і упорядкованим чином і, щоб міжнародні 
повітряні сполучення могли встановлюватися на основі рівності можливостей і 
здійснюватися раціонально і економічно». Під безпекою цивільної авіації 
спочатку розумілася тільки безпека польотів повітряних суден і лише потім, з 
появою актів незаконного втручання (АНВ) в діяльність цивільної авіації, 
виникла нова складова цього поняття - авіаційна безпека. Згодом, питання 
авіаційної безпеки знайшли своє нормативне закріплення в Конвенції про 
боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаага, 1970 р.) і 
Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки 
цивільної авіації (Монреаль, 1971 р.) [1]. Пізніше, тероризм на повітряному 
транспорті став агресивнішим і технічно ускладнився. Попередження АНВ та 
виявлення зброї стало складнішим заняттям. З'явилася гостра необхідність у 
створенні спільних керівних принципів, які б систематизували існуючі положення 
щодо авіаційної безпеки. Початок цьому процесу було покладено двома 
резолюціями Асамблеї ІКАО: А17-10 «Втілення в життя державами вимог і 
практики з безпеки, прийнятих даною Асамблеєю, і подальша робота ІКАО в 
зв'язку з такими вимогами і практикою» і А18-10 «Додаткові технічні заходи щодо 
забезпечення безпеки міжнародного цивільного повітряного транспорту» [2]. 
Таким чином, була створена досить потужна основа для подальшого створення 
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і вдосконалення юридично-технічних норм, що регулюють питання незаконного 
втручання в діяльність цивільної авіації та забезпечення авіаційної безпеки. 

Однак міжнародна цивільна авіація, як і все суспільство, постійно 
прогресує в своєму розвитку, що викликає необхідність вироблення, прийняття 
і ефективного здійснення великої системи правових і технічних заходів, що 
регулюють її діяльність. Метою цих заходів, що носять міжнародний характер, є 
забезпечення надійного та ефективного функціонування міжнародного 
повітряного транспорту. 

Стале покращення авіаційної безпеки протягом більш ніж півстоліття стало 
результатом постійного і систематичного вдосконалення у всіх областях авіації 
усіма членами світової авіаційної спільноти. У цьому глобальному зусиллі роль 
ІКАО завжди полягала у встановленні міжнародних стандартів для цивільної 
авіації, в допомозі Договірних Держав в імплементації цих стандартів і процедур, 
і в забезпеченні загального керівництва в сприянні безпечного і впорядкованого 
розвитку міжнародної цивільної авіації [3]. Однак результативність даних 
регламентів цілком залежала і залежить від їх юридичної сили і здатності 
створювати належні наслідки в регульованій сфері суспільних відносин. 

Всі 18 додатків до Чиказької конвенції, несучи в собі величезний 
інструктивний матеріал, на жаль, не є її складовою частиною і відповідно не 
можуть бути кваліфіковані, на відміну від додатків раніше існуючої Паризької 
конвенції повітряних пересувань 1919 р. в якості міжнародного договору. На наш 
погляд, незважаючи на те, що програми не є складовою частиною Чиказької 
конвенції, вони, з’являються відповідно до її положень (ст. 37), складають 
величезну і невіддільну її частину і є «своєрідним змішаним видом джерела 
права, що володіє рисами як договірної норми, так і рішення, прийнятого 
міжнародною організацією» [4]. 

Через різні причини держави не завжди повинні повідомляти Раду ІКАО про 
свою незгоду. Практика показує, що не направлення відхилень державами не 
означає їх згоди застосовувати конкретний регламент. «Неповідомлена 
держава» не перешкоджає вступу в силу регламенту і його застосування іншими 
державами», але водночас не висловлює свою позицію щодо його 
застосування. Дана поправка зможе полегшити питання прийняття рішення про 
набрання або не набрання чинності авіаційного регламенту або поправки до 
нього. 

Інша ситуація складається в частині розбіжностей національної практики 
держав зі стандартом, який встановлюється ІКАО. «Якщо ж держави цілком 
погоджуються з таким стандартом, то це означає, що національна практика 
даної держави не суперечить конкретному стандарту (виняток становлять 
випадки, коли держави розраховують до дати початку застосування регламенту 
провести необхідні заходи з тим, щоб національна практика «підтяглася» до 
його рівня)». Більш того, будь-яка держава в будь-який час може заявити, що в 
силу зміни національної практики (або не мотивуючи зовсім) вона перестає 
дотримуватися того чи іншого стандарту, рекомендації або ж якогось Додаток в 
цілому». Таким чином, авіаційний регламент можна визначити як технічний 
(організаційний, адміністративний) норматив, певне правило, яке не є 
автоматично обов'язковим для держав. 

Роблячи об'єктивний висновок з безлічі сформованих точок зору про 
правову природу авіаційних регламентів, можна сказати, що вони являють 
собою симбіоз технічних, організаційних і адміністративних стандартів та 
правових вимог, в результаті якого утворюється складна юридико-технічна 
конструкція. Авіаційні регламенти, як прояв регулюючої функції міжнародної 
організації, є узгодженими правилами поведінки, які не можуть стати нормами 
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міжнародного права до тих пір, поки не будуть визнані державами-учасниками 
юридично обов'язковими. 

З лютого 2004 р. Європейським агентством безпеки авіаперевезень (EASA) 
був введений режим обов'язкового контролю за дотриманням іноземними 
авіаперевізниками європейських стандартів. Постанова №2320/2002 
Парламенту та Ради Європейського союзу від 16 грудня 2002 р. встановила 
загальні правила безпеки в галузі цивільної авіації. Головним завданням цього 
закону є встановлення і здійснення відповідних заходів Співтовариства з метою 
захисту цивільної авіації від АНВ. Додатковою метою є забезпечення бази для 
загального розуміння положень Чиказької конвенції, особливо 17 Додатка. Це 
дозволяє, крім перевірки нормативної документації (однією з вимог є уявлення 
іноземними авіаперевізниками комплексних програм з авіаційної безпеки) 
здійснювати контроль готовності авіакомпаній до дій в нештатної ситуації.  

Очевидно, положення Постанови незабаром істотно вплинуть на цивільну 
авіацію, зокрема в Європейському регіоні. Таким чином, світові стандарти щодо 
забезпечення належного рівня авіаційної безпеки (Додаток 17), не маючи 
обов'язкової юридичної сили, насправді стають обов'язковими для багатьох 
держав. Однак необов'язковість їх застосування веде до того, що загальний 
рівень безпеки зменшується, а це в свою чергу може привести до нових актів 
незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.  

Тому з метою уникнення нових актів тероризму варто визнати, що 
найкращим рішенням слід вважати посилення в Чиказькій конвенції 
наднаціонального елементу шляхом додання обов'язкової сили якомога більшої 
кількості регламентів ІКАО, ніж це має місце сьогодні. Необхідно наділити 
Асамблеї та Ради ІКАО правом приймати обов'язкові для держав-учасників 
стандарти. 

Можливе небажання окремих держав-членів ІКАО визнати встановлені 
ІКАО правила польотів над відкритим морем обов'язковими дійсно не впливає 
на загальність застосування таких правил, якщо більшість держав-членів ІКАО 
згодні з ними. Однак з точки зору права міжнародних договорів такий стан є 
неприпустимим, оскільки суперечить волі «не згодної» держави. Залишається 
або віднести зазначені правила польотів над відкритим морем до імперативним 
галузевим нормам, або вважати ці правила не «договором особливого роду», а 
актами адміністративно-регламентаційного характеру, які для всіх членів 
організації можуть встановлювати обов'язкові правила поведінки. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити наступні висновки: 
проведений аналіз міжнародних авіаційних регламентів, що регулюють питання 
забезпечення авіаційної безпеки, вказує на необхідність підвищення їх ролі і 
статусу. У зв'язку з цим вважаємо за доцільне «підняти» статус стандартів 
Додатків до Чиказької конвенції до рівня положень міжнародного договору. 
Пропонується ввести в Чиказьку конвенцію статтю, аналогічну за змістом змісту 
ст. 12, але що стосується стандартів щодо забезпечення авіаційної безпеки. 
Введення даної статті буде сприяти підвищенню статусу стандартів Додатки 17. 
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The first of the influential political figures of the 40s XX century, who officially 

proposed to organize large-scale humanitarian aid to the states liberated from the 
occupation of Germany and its allies was the British Prime Minister W. Churchill. 
Although his speech has not yet mentioned the creation of an international 
humanitarian organization [2, 11]. 

Less than three years after this announcement, the USА government raised the 
issue of the economic problems that await countries that have suffered from the war, 
after its end. Thus, on March 30, 1943, the United States proposed to convene a 
conference on food and other important agricultural products [1, 75]. 

The victims themselves spoke of the need to organize humanitarian aid to the 
countries affected by the aggression of Nazi Germany and its allies. For example, 
representatives of the Soviet Union delegation at a conference in Hot Springs (1943) 
during their speeches emphasized the Soviet Union’s need for food aid during the 
entire period of agricultural recovery [5, 46]. 

At this conference, a commission was established to provide urgent 
humanitarian assistance to countries liberated from occupation. To this end, it was 
planned to establish hers headquarters no later than July 15, 1943 and locate its in 
Washington. In addition, her was decided to start work on the creation of a permanent 
international humanitarian organization [3, 4]. 

The next conference devoted to the question under study was held in November 
1943 in Washington. It was attended by representatives of 44 states of the anti-
Hitler coalition [4, 28]. 

On the same day, an agreement on the creation of United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration (UNRRA) was signed by the USA, USSR, Great Britain 
and other countries participating in the conference. Thus, the agreement was signed 
by President F. Roosevelt from the USA, A. Gromyko, the USSR ambassador to the 
USA, and E. Halifax, the British ambassador to the USA. In 1945, four more states 
joined this organization – Denmark, Ukraine, Belarus and Turkey [6, 39]. 

All UNRRA member states were members of hers Council, which met twice a 
year and determined the activities of the organization for the coming period. During 
its entire existence, six meetings of the Council took place: twice in Atlantic City, once 
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in Washington, as well as in Montreal, London and Geneva [2, 23]. 
At the third meeting of the Council in London in August 1945, it was decided to 

establish the UNRRA Central Committee. It included representatives of nine states. 

Namely: USA, UK, Canada, Soviet Union, France, Australia, Brazil, China and 

Yugoslavia. That is, the committee entered representatives of four states that were 
under occupation, and five from countries that escaped foreign invasion. Unlike the 

Council, its meetings were closed to the media. The Central Committee was going at 

the request of the chairman of the UNRRA Council at its headquarters in Washington 

[5, 67].  

All the heads of United Nations Relief and Rehabilitation Administration were 
USА citizens. In particular, H. Lehmann (January 1944 – March 1946) became the 

first Director General of UNRRA. After him, F. La-Gardia headed the organization 

(April 1946 – December 1946). The third and last was Lowell W. Rooks (January 

1947 – September 30, 1948). The first was a former governor, the second was a 
mayor, and the third was a military man [4, 41].  

The UNRRA staff was multinational. At its peak in mid-1945, it had 12,000 

employees. Most of them worked in the United States. In second place in terms of 

the number of employees was the European branch of United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration in London. Significantly fewer were in UNRRA 

relief missions in other countries [7, 202].  

Most of the UNRRA staff provided assistance to displaced persons at collection 

centers located in Germany, Austria, Italy and the Middle East. In particular, in the 

Middle East, the first major of United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
action took place in May 1944: there it took responsibility for 40 thousand refugees. 

Among them were many wives and children of members of the anti-Nazi and anti-

fascist resistance. In total, UNRRA repatriated about 50 thousand people from the 

Middle East [1, 113–114]. 
The UNRRA Council, at its first meeting on November 16, 1943, established 

four commissions: General Policy, Organizational and Administrative, Relief and 

Recovery Techniques, and Finance and Supply. Over time, the number of 

commissions increased, they included representatives from different countries, but 

the working language was English [6, 52].  
Funding for UNRRA was carried out through the creation of an administrative 

budget, the funds of which were directed to support the activities of the apparatus. Its 

size was $ 9.5 million. These were mandatory contributions from all member states, 

most of which, 40 % were contributions from the United States, 15 % – Great Britain, 
10 % – USSR, 4 % – France, 5 % – China, etc. [3, 16].  

As UNRRA expanded, so did its administrative budget. Funding for the 

operational activities of UNRRA, is about the provision of economic assistance to 

states affected by the aggression of Germany and its allies, was carried out by 
member states and even non-members that were not subjected to enemy occupation. 

All of them contributed 1% of their annual national income in the form of currency or 

export goods [4, 33]. 

Studying the problem of the humanitarian component of the Second World War 

and the first post-war years, the author of this scientific intelligence came to the 
conclusion that the world community from the very beginning of the war made efforts 

to prevent the humanitarian catastrophe of a world scale. Despite the fact that herss 

took several years to create her, her began to provide humanitarian assistance to the 

civilian population of the countries affected by World War II immediately after them 
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liberation from the occupation by the Nazi coalition forces. During its existence, it has 

become a leading international humanitarian organization that was engaged in large-

scale gratuitous supplies of goods, equipment, food and medical supplies to the 

civilian population of war-affected countries, as well as the repatriation of displaced 
persons. 
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The transitional economic system of Independent Ukraine caused a chain of 

social issues. One of those issues was educational devaluation due to the rigid labor 
market. That was the reason for the protest caused by unsatisfied students in 
November 2013. The students were ready to take part in the revolutionary movement, 
regardless of the risk of expulsion from the universities. That movement became a 
decisive factor of Euromaidan, which grew into a Revolution. 

After the government's decision not to sign the agreement with the European 
Union (EU), the chain of events happened in the city of Lviv. On the 22nd of 
November, more than one hundred students gathered in front of the building of the 
city rada. They protested against the governmental decision. The students 
improvised the EU flag and declaimed all-Europian slogans. After some time, they 
decided to turn their meeting into a street demonstration and appealed others 
students and passers-by to join them. In a short period of time, the demonstration 
increased to several thousand. Moreover, the academic power of local universities 
and collegiums stated about students support. The major Andriy Sadovyi and city 
rada joined them, blaming the national government. 

Thousands of students were protesting on cities' squares of western Ukraine, 
supporting students in Lviv [1]. At the same time, groups of students constantly were 
heading to Kyiv for the strengthening protesters in the capital. The student groups, 
which met during the capital protest action on the 24th of November, decided to 
create a strike committee. On the 26th of November, the first students’ protest rally 
took place in the capital [2]. The students created a petition and passed it to the 
presidential administration office in Kyiv, demanding from Yanukovych to sign the 
agreement with the EU.  

Though, on the night of 29 to 30 November, the ruling regime rose in opposition 
against students’ peaceful demonstrations. Protestors were ferociously beaten by the 
police, this turned the students’ movement into a national movement against the 
ruling regime. Citizens of Ukraine rose against the repressive government. Ukraine 
people were supported by the European Union, NATO, the USA, the UNO, clergy, 
and international public institutions [3]. 

The violence, caused by the regime of Yanukovych against students on the 
night of 29 to 30 November 2013, began the Revolution of Dignity. A hundred 
thousand Ukrainians of different ages gathered in the capital and in the other cities of 
the country and created self-organized protesting camps. 
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As we can see, the reasons for the Revolution are the following: citizens’ 
indignation at an unprecedented increase of corruption, not signing of the association 
with the EU, and the cruel violence, that was used by the police against those, who 
were not afraid to show their dissatisfaction with Yanykovuch policy. 

After the beating, students’ activists from Kyiv, Lviv, and Ternopil created their 
own Students’ Coordinating Rada (SCR – Coordinating students’ rada) for students’ 
movement coordination [2]. During the first part of December, they published a 
collective list of demands, organized a few protest actions, and appeared in 
independent mass media, such as Hromadske TV. Among the main demands of SCR 
was holding responsible those, who directly were responsible for dispersal and 
beating the peaceful demonstrations, and resignation (and forbid to occupy public 
posts) of that time the Minister of Education Dmytro Tabachnyk. 

 With the development and mobilization of Revolution movement, the students’ 
movement lost its validity. The students’ activists were making complains about 
standing off opposition leaders, and that their claims were not met.  

Right in the middle of January 2014 new student initiative – Students’ Assembly 
appeared [2]. The students laid down demands of reformatting of the high education 
and eliminating ‘tabatskych’ policy toward high education. The Assembly was created 
without leadership nominating. Any student had the right of performing during daily 
open sessions, so-called general meetings. And that new students’ movement found 
oneself in total dynamics of the Revolution of dignity. 

On the 21st of February, for the first time in Ukrainian history, hundred student 
activists occupied the Minister of Education. They created self-defense detachments 
of Maidan for protecting occupied Ministry. They made a list of demands: suspension 
of the educational process, till the government of ‘national faith’ would be established, 
the penalty for committed violence against students in November 2013, and 
determined of Minister of Education coordinated with students. The last demand was 
partly accomplished. Sergiy Kvit – the principal of Kyievo-Mohylanska academy, 
became a new Minister of Education and proclaimed a chain of reforms. One of the 
main achievements of students’ ‘European’ protests and especially the Revolution of 
dignity became a new law about high education, which was approved in July 2014.  

In a few months, the success of the Revolution was covered with the Russian 
occupation of Krym and the war in Donbas. Present events also brought some 
consequences for the students’ community. On the one hand, students’ ‘refugees’ 
from Krym and others devastated from war areas appeared. On the other hand, 
students were called up for military service, though there were those who wished to 
join voluntary battalions on the east of the country.   

Thus, Ukrainian youths, especially students, showed themselves as the main 
motive force of the Revolution of Dignity, which not only were afraid of changes but 
demanded them as well. They had certain reasons for that. Especially it is about the 
students, whose mobility to EU grew during the previous years, and their desire to 
live and study in a democratic, educational reformed country.  
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УКРАЇНА 

 
Наслідком соціально-економічної та суспільно-політичної кризи Речі 

Посполитої, у 2 половині XVIII ст., став розподіл її території між сусідніми 
державами: Пруссією, Російською та Австрійською імперіями. Ініціатором поділу 
Польщі був прусський імператор Фрідріх ІІ, який залучив до цієї акції Росію та 
Австрію, за згодою яких були здійснені три поділи Речі Посполитої, проведені так, 
щоб можна було зберегти баланс сил між основними європейськими  
державами [1].  

У наслідок другого (12 січня 1793 р.,) і третього (13 жовтня 1795 р.,) поділів 
Речі Посполитої до складу Російської імперії увійшли землі Правобережної 
України, а саме: Київщина, Брацлавщина, Поділля та Волинь (рис.1). Це 
поклало початок суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних 
перетворень у цих регіонах. 

Ще до підписання договору, про другий поділ Речі Посполитої, імператриця 
Катерина ІІ в іменному указі “Про розпорядження у Польських областях, 
зайнятих російськими військами” від 8 грудня 1792 р., надала конкретні інструкції, 
щодо облаштування нових кордонів, головнокомандувачу російськими 
військами у цих землях, генерал-губернатору усіх приєднаних територій, 
генерал-лейтенанту від інфантерії М. Кречетникову [2]. За рескриптом від 8 
грудня 1792 р., йому було доручено організувати охорону зовнішнього кордону 
приєднаних територій, встановити й налагодити функціювання митниць, 
реформувати польські війська, скласти карти земель, тощо [3]. Загальна 
довжина нового кордону складала понад 670 верств [4]. 

Наступним документом, який засвідчив право Росії на володіння цими 
територіями, став Маніфест, проголошений 27 березня 1793 р., в південно-
волинському місті Полонне від імені генерал-губернатора приєднаного краю  
М. Кречетникова [4]. Цим документом імператриця Катерина ІІ включила 
Подільське, Брацлавське, Волинське і Київське воєводства до складу російської 
держави. Офіційно ці землі стали називатися Південно-Західним краєм 
Російської імперії. 

Гродненський сейм Речі Посполитої, скликаний 6 липня 1793 р., закріпив ці 
територіальні зміни, а в міжнародному законодавстві вони були узаконені 
Трактатом, від 22 липня 1793 р., підписаним між імператрицею Катериною ІІ та  
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Рис 1. Українські землі у складі Російської імперії 

(кінець XVIII — перша половина ХІХ ст.) 

 
 

королем Речі Посполитої С. Понятовським [5]. Стаття 2 документу офіційно 

визнавала перехід до Російської імперії земель із містами, фортецями, 
містечками, селами, річками і водами; з усіма підданими та їх власністю. 

Поряд із цим було визначено нову лінію кордону, демаркацією якого 

займалася спеціальна прикордонна комісія із штаб-квартирою у місті Кам'янці-

Подільському, утворена згідно з указом Катерини ІІ від 7 серпня 1795 р. До кінця 
1796 р., було організовано систему охорони кордону, на кожній дистанції 

сформовані загони спеціальної воєнізованої варти, встановлені прикордонні 

знаки, нанесені відповідні зміни на типографічні карти. На лінії південно-

західного і західного кордону, який проходив вздовж Подільської та Волинської 
губерній, були створені Дубосарська, Ямпільська, Могилівська, Жванецька, 

Волочиська, Радзивілівська та Володимирська митниці, а у містечках Цекіновка, 

Гусятин, Ражків і Рожеямпіль — митні застави. 

Закономірно, що нова влада, в особі російської імператриці Катерини ІІ, для 

проведення внутрішньої і зовнішньої політики, прагнула якнайшвидше 
легітимізувати й остаточно закріпити свої позиції на цих територіях. Тому 

приймається невідкладне рішення провести адміністративно-територіальну 

реформу даних регіонів, і цим самим зміцнити у них позиції російського 

самодержавства.  Загалом впродовж 1796-1805 рр., російською владою було 
видано понад 30 імперських і сенатських указів з питань адміністративно-

територіального устрою земель Правобережної України і Поділля [6; 7]. 
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Адміністративна реформа торкнулася насамперед кордонів губернії і 

повітів, що були сформовані польською владою, за часів її панування на цих 

землях. Були змінені не лише межі колишніх воєводств і повітів, але й їх 

адміністративні центри [8]. Імперським указом від 1 травня 1795 р., на 
Правобережжі було утворено Брацлавську, Волинську і Подільську губернії, а 

наприкінці травня того ж року їх перетворили у намісництва. 

З ціллю уніфікувати адміністративно-територіальне межування 

новоприєднаних територій, з великоросійськими адміністративно-

територіальними одиницями, відбувається пошук шляхів впорядкування 
адміністративно-територіального устрою та системи управління, відповідно до 

загальноросійських стандартів. Усталені польською владою кордони старих 

воєводств і повітів постійно б нагадували про попередню владу, і спонукали до 

сепаратистських дій. Тому царський уряд не міг залишити їх у старій формі. 
У 1793 р., разом із Мінським та Ізяславським було утворено Брацлавське 

намісництво та Кам’янецька область, а указом сенату 1 травня 1795 р., утворено 

три губернії: Волинську, Брацлавську і Подільську. Центром Подільської губернії 

стало м. Кам’янець-Подільський [9]. Однак, указом Павла І від 12 грудня 1796 р., 
Брацлавська губернія була ліквідована, а її територія, за винятком деяких повітів, 

приєднаних до Київської губернії, відійшла до Подільської губернії. Натомість 

північна частина повітів Подільської губернії ввійшли до складу Волинської 

губернії [9]. 

У 1797–1803 рр., відбулось укрупнення повітів Подільської губернії.  
В 1804 р., до її складу увійшло 12 повітів (рис.2) – Балтський, Брацлавський, 

Вінницький, Гайсинський, Кам’янецький, Летичівський, Літинський, Могилівський, 

Ольгопільський, Проскурівський, Ушицький і Ямпільський. 
 

 

Рис. 2. Карта Подільської губернії з 12 повітами (кін. XVIII — ХІХ ст.) 
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В основу поділу був покладений принцип народонаселення, а саме: 300–
400 тис. населення на губернію і 30 тис. мешканців на повіт [8]. Якщо спочатку, 
в проведенні адміністративно-територіальної реформи, російський уряд 
орієнтувався на чисельність підданих чоловічої статі у регіоні, то згодом 
перевагу отримали можливість кращого управління, родючість земель і 
геополітично вигідне розташування території України [4]. 

На відміну від центральних російських губерній вища влада у Подільській 
губернії належала військовому губернатору, що призначався із числа вищих 
офіцерів (не нижче генерал-губернатора), у юрисдикцію якого входило загальне 
керівництво цивільною частиною [10]. Структура органів губернського управління 
складалася із цивільного губернатора, який очолював губернське правління, та 
низки губернських установ галузевого управління – казенна палата, поліція, судові 
органи та інші. Більшість чиновників, які очолювали губернські установи, були 
росіянами з центральних губерній або ж вихідцями з Лівобережжя, які довели 
свою відданість імперії на військовій чи цивільній службі.  Місцевий польський 
елемент до системи губернського управління майже не залучався, його масове 
залучення на державну службу розпочалося лише у 1799 р., під час повного 
формування управлінського комплексу губернії [8]. Основними інструктивно-
нормативними документами, якими послуговувались центральні та місцеві органи 
влади, при реалізації управління новоприєднаними територіями та їх 
розмежування, стали імператорський указ від 1782 р., і закон від 1775 р., [4]. 

Прикордонна специфіка і особливості соціально-економічного розвитку 
краю на початку ХІХ ст., зумовили видання указу 1832 р., за яким, задля 
сприяння подоланню відцентрових тенденцій, з трьох губерній: Волинської, 
Київської і Подільської було створене Київське генерал-губернаторство, яким 
управляв генерал-губернатор [11]. Його владні повноваження у краї були 
надзвичайно широкими, що повністю ліквідувало польський політичний та 
адміністративно-територіальний устрій Правобережжя усталений більш ніж 
двохсотлітньою владою Речі Посполитої [12]. 

Суспільне та правове становище генерал-губернаторів нормувалося 
“Наказом губернаторам” від 1837 р., згідно з яким, вищою місцевою посадою 
визнавався губернатор. Щоправда, у генерал-губернаторстві не були 
встановлені чіткі владні повноваження генерал-губернатора і губернатора. Лише 
зазначалося, що цивільні губернатори мали узгоджувати свої дії з генерал-
губернатором із найважливіших державних, політичних та економічних питань 
як Київське генерал-губернаторство, в складі трьох губерній.  

Слід зазначити, що створення апарату адміністративно-територіального 
управління відбувалося за зразком губерній центральної Росії, але із 
врахуванням місцевих особливостей, зумовлених тривалим перебуванням 
Поділля у складі Речі Посполитої. Надзвичайно важливим завданням, що стояло 
перед губернськими органами, була проблема збереження за краєм прав і 
привілеїв, закріплених Литовським статутом 1588 р., та Конституціями 1726, 1768, 
1775 і 1784 рр., [8]. Однак, з часом, усі привілеї було скасовано, і адміністративна 
система досить успішно вписалася в загальноросійські норми управління. 
Генерал-губернатори закріпили за собою управління найважливішими сферами 
влади — адміністративно-політичною, військовою, соціальною, господарською та 
культурно-освітньою. Губернатори мали право контролю над діяльністю будь-якої 
установи чи підприємства, їм підпорядковувалися місцева адміністрація і поліція, 
а при необхідності розквартировані війська. 
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Новий уряд російського самодержавства не створив жодних політико-
правових норм та механізмів, які б забезпечували повноцінні громадянські права 
і свободи місцевому населенню. Натомість зусилля імперських структур 
спрямовувалися на розширення економічних позицій та правових повноважень 
російських, польських й іншоетнічних поміщиків та магнатів, а головне на 
збереження порядків, що існували у регіоні з часів Речі Посполитої, за яких 
абсолютна більшість українців залишилася у стані пригноблених [14]. 

Отже, основними рисами адміністративно-територіальної реформи 
російського самодержавства у новоприєднаних землях Правобережної України, 
протягом кінця XVIII — першої половини ХІХ ст., було насадження на її теренах 
російського адміністративно-територіального устрою, і повна уніфікація з 
історичними російськими територіями. Водночас, поряд із цивільною, 
посилювалася російська військова присутність, про що може свідчити той факт, 
що лише на територію Подільської губернії у 1818 р., було дислоковано 25 
російських полків. 
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УКРАЇНА  

 

Проблема евакуації культурних установ, митців, культурної інтелігенції в 

Україні та на Донбасі, зокрема, напередодні та на початку Другої світової війни 
належить до мало вивчених в українській історіографії. Самі процеси евакуації 

виявились майже провальними, а документи, які б об’єктивно віддзеркалювали 

ці процеси, не збереглись у повному обсязі, адже швидке просування нацистів 

не сприяло такому зберіганню.  
З огляду на це, аналіз намірів, практик, реальності евакуації сприятиме 

розумінню радянської культурної політики в умовах війни, висвітленню долі 

митців, які опинились на окупованій території.   

Для висвітлення теми були використані фонди Центрального державного 
архіву громадських об’єднань, Державного архіву Донецької області, мемуари.  

Початок Другої світової війни для населення Донбасу позначився 

культурною мобілізацією, культурне життя регіону змінювалось відповідно до 

просування військ, так захоплення Ворошиловградської області нацистськими 

військами тривало від 11 листопада 1941 р. до 27 липня 1942 р., а Сталінської 
– від 8 жовтня 1941 р. до 10 липня 1942 р.  [1, c.203; 2, c.89].  

З наближенням фронту відбувалась евакуація населення, промислових 

об’єктів, установ. 24 червня 1941 року рішенням ЦК ВКП(б) та РНК СРСР було 

створено Раду по евакуації, при наркоматах та відомствах були створені 
спеціальні бюро та комісії з евакуації, на місцях керівництво евакуацією було 

покладено на партійні органи [3, c.70; 4, с.14]. Організовували експертно–

перевіряючі комісії, які проте часто не мали досвідчених працівників, вели 

роботу поспіхом. Донбас став квінтесенцію загальної концепції евакуації в 

Радянському Союзі, яка полягала в тому, що установи культури підлягають 
евакуації за остаточним принципом. Радянська влада не змогла впоратись з 

проблемою евакуації людей та захисту території, не змогла реалізувати наказ – 

«бей врага на своей территории».  

Cеред населення не проводилась інформаційна робота щодо підготовки 
до евакуації, через що відмічались панічні настрої, розповсюджувались чутки 

про війну, так на шахті ім. Орджонікідзе робітники заявляли: «Никто с нами не 

работает, газет мы не читаем, что услышим, тем и пользуемся». Спостерігались 

випадки самостійних, одиночних евакуацій, переважно серед керівників 
підприємств та установ, зокрема культурних [5, арк.5-6; 6, с.47].   

Від’їзд театрів, музеїв, культосвітніх закладів не включався навіть у 

загальні плани евакуації через перевантаженість залізниць військовими 

перевезеннями та перебазуванням промисловості та відбувався самопливом  

[7, c.31; 8, арк.7]. 
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З початком війни лише 44 театральні установи УРСР з 131 змогли 

евакуюватися на схід СРСР. Станом на 1940 р. на Донбасі діяло 16 театрів (6 у 

Ворошиловградській області та 10 в Сталінській). За даними доповідних записок 

про стан театрів в евакуації та даних про реевакуацію вдалось встановити, що: 
Український музичний драм театр ім. Артема було евакуйовано до м. Кзил-Орда 

(Казахська РСР); Сталінський музичний театр евакуйовано в м. Пржевальск, 

(Киргизька РСР); Сталінський український драматичний театр евакуйовано в м. 

Джалал-Абад (Киргизька РСР) та м. Ленінабад (Таджикська РСР); Слов’янський 

російський драмтеатр ім. Маяковського в м. Андижан (Узбекська РСР); 
Костянтинівський театр  руської драми ім. Пушкіна  в м. Аташауз (Туркменська 

РСР); Макіївський український міський драматичний театр припинив свою 

роботу з початком війни, Український театр музичної драми до Чечено-

Інгушської АРСР, Ворошиловградський театр юного глядача у м. Караганда 
(Казахська РСР). Різні дані є про евакуація Ворошиловградського театру руської 

драми, серед місць де театр перебував зазначається  м. Махачкала 

(Дагестанська АРСР), м. Наманган (Узбекська РСР), м. Акмолінськ (Казахська 

РСР). Основними напрямками діяльності евакуйованих театрів були стаціонарні 
вистави, просвітницька робота та виступи для фронтових бригад [9, с.114; 10, 

арк.10; 11, с.288-289; 12, арк.18 зв.-19; 13, арк.5]. 

Варто зазначити, що в доповідних записках не містилась інформація про 

кількість евакуйованих працівників театрів. Більшість театральних робітників та 

акторів вимушені були залишились на окупованій території, адже в першу чергу 
виїжджав керівний склад та провідні актори з сім’ями. Одна з балерин 

Сталінського музичного театру Олена Горчакова згадує, що за декілька днів, до 

приходу німців у Сталіно була нарада, під час якої керівництво театру запевнило 

акторів, що місто не буде окуповано, евакуація не передбачається. У ніч, коли 
прийшли окупанти лише керівництво театру та невелика частина артистів були 

попереджені та встигли виїхати до Киргизької РСР [14, с. 45].  

На прикладі Державного українського музично-драматичного театру ім. 

Артема розглянемо кількісні показники процесу евакуації. На 22 червня 1941 р. 

склад театру нараховував 92 співробітника (з них художнього складу - 53), до 
лав Червоної Армії було залучено 26 чоловік. У день евакуації театру - 7 вересня 

1941 р. були евакуйовані 35 робітників театру, з яких художнього складу 26, 

решта керівний склад та начальники цехів, таким чином на окупованій території 

залишилась 31 людина, тобто третина довоєнного складу театру [15, арк.10-13]. 
Отже, промисловий Донбас став зразком концепції евакуації культурних 

установ за остаточним принципом. Радянський уряд провалив процес евакуації 

культурної сфери в країні, в тому числі на Донбасі, місцеве керівництво до 

останнього затримувало евакуації театральних колективів, через що більшість 

з них вимушені були залишились на окупованій території.  
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УКРАЇНА 

 
Микола Євшан-Федюшка (1899-1919) – відомий український критик та 

публіцист, літературознавець, випускник Віденського університету, автор понад 
170 літературно-критичних та публіцистичних творів. У роки Першої світової 
війни воював у складі цісарсько-королівського війська Австро-Угорщини, був 
важко поранений на Італійському фронті. У 1918 р. із постанням ЗУНР Євшан у 
ранзі поручника зголошується добровольцем новопосталої Галицької Армії 
(далі – ГА), у лавах якої брав участь у польсько-українській війні 1918-1919 рр. 
а також у спільній із Дієвою Армією УНР кампанії на теренах Правобережної 
України. Події осені-зими 1919-1920 рр. обернулись цілковитою катастрофою 
для галичан: до поразок на усіх фронтах протистояння зі Збройними Силами 
Півдня Росії та Робітничо-Селянською Червоною Армією і деморалізуючого 
факту підписання з ними командуванням сепаратних угод додалась епідемія 
тифу, яка остаточно знищила військо. 

23 листопада 1919 р. Микола Євшан загинув від руйнівних для організму 
наслідків тифу та був похований на військовому цвинтарі поряд із Кримськими 
казармами [1]. Попри те, що молодий військовий урядовець не обіймав високих 
командних посад (очолював архівний відділ НКГА), Федюшка завдяки своїй 
довоєнній літературній кар’єрі був чи не найвідомішою жертвою тифозної 
епідемії у Вінниці: факт його трагічної смерті відображений як у офіційних 
документах та мартирологах. 

 «Денник НКГА», фактичний журнал бойових дій галицького війська, згадує 
ім’я Федюшки-Євшана 23 листопада 1919 р.: «Сегодня ранком о 3-ій годині 
помер в Запасній Лічниці ч. 1 на плямистий тиф поручник Федюшка, начальник 
історичного відділу Н.К.Г.А. Великий жаль вкрив всіх його товаришів і знакомих. 
Був людиною світлого характеру, а відомий громадянин на літературнім і 
публіцистичнім полі». За два дні потому, 25 листопада у мілітарному щоденнику 
черговий старшина поряд із інформацією про передислокацію бригад фіксує 
факт похорону: «На кладовищі Запасної Лічниці ч. 1 відбувся похорон поручника 
Федюшки Миколи (М. Євшана) і сотника Щуровського» [2]. 

У «Жалібній книзі», виданій у 1922 р. у Львові, поручнику Євшану також 
виділено окремий рядок  з розгорнутою біографією у розділі «Старшини УГА, 
погибші за Збручем»: «Євшан Микола (Федюшка), пор. УГА. Нар. 1899 р. в 
Войнилові – Калуш. Старшина 9-го піх. Австрійського полку в Перемишлі. 
Молодий, спосібний і талановитий літературний критик. Великий публіцист. 
Автор брошури «Великі роковини». Начальник історичного Відділу при Команді 
Етапу УГА, а потім член Пресової Кватири при Нач. Команді УГА. Помер на тиф 

https://doi.org/10.36074/25.12.2020.v4.26


 

82   Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften: 2020  Band 4 
. 

 

21-го листопада 1919 р. у Винниці на 31. році життя. Похований на подвірю 
Кримських касарень у Винниці» [3]. 

Згадана вище промова «Великі роковини України», виголошена зі сцени 
Вінницького міського театру 1 листопада 1919 р. з нагоди 1-ої річниці 
проголошення української влади у Львові, вважається вершиною творчості 
Євшана як публіциста. Наступного року по смерті автора Відділ преси і 
пропаганди ЗУНР видав її окремою брошурою у Відні, помістивши як епілог 
невелику за обсягом біографію Федюшки: «Покійний автор отсеї книжечки, 
Микола Федюшка, що писав під прибраним іменням «Евшан», це був правдивий 
пролетар-робітник пера. Тяжко пребідував весь свій молодий вік, але не зігнувся 
ні разу. Він належав до тих, що «спалили молодість і полягли при зброї» ізза 
злиднів не давши свому народові всего, що моглиб були дати, якби їм лучше 
жилося. […] В маю 1919 вернув до війська, а в липні разом з цілою Галицькою 
Армією перейшов за Збруч на Велику Україну, де й помер на тиф, у Винниці, дня 
23. Падолиста, 1919 р., не проживши навіть 30 літ» [4]. 

Втрата Миколи Євшана та своєрідне посмертне визнання постаті митця й 
українського офіцера відбилось у тогочасній мемуаристиці. У спогадах колеги 
Федюшки, співробітника архіву НКГА, поета і письменника Юрія Шкрумеляка 
«Крівавий шлях. Виїмки з днів недолі Української Галицької Армії», які були 
опубліковані у 1922 р. (у 1962 р. були перевидані під назвою «Поїзд мерців»), 
яскраво відображений момент його виступу у театрі: «Ось виходить на естраду 
наш незабутній великий публіцист а зарівно великий громадянин і робітник, 
молодший друг Грушівського і Франка – Микола Федюшка-Євшан. 
Характеристична голова, енергічні уста, бистрі, ясні, проникликів очі, високе, 
мудре чоло; сідає при столику, розгортає картки рукопису, останньої своєї праці, 
останньої в свойому життю – праці, в якій він, наче прочуваючи свою близьку 
смерть, виложив нам своє «вірую», ніби свій безсмертний заповіт, що є заразом 
доказом бистроти його ума, геніяльності інтуїції, певності думки і пророчого 
натхнення. Починає читати… Вже перші слова, ясні і приступні інтелігентови і 
простому селянському синови, – приковують до себе увагу всіх присутних. 
Слова такі прості, а такі незвичайні, такі звичайні – а такі високі. […] Чи 
сподівалися ми, що від нині за три тижні, 21. листопада упаде той, що 
проголосив нині таке високе завдання, таке натхнене пророцтво? … що за три 
тижні поховаємо так великого вчителя, яким показав себе його автор, 
незабутний Микола Федюшка-Євшан» [5]. 

У спогадах отамана ГА Степана Шухевича, виданих у Львові у 1929 р., 
розкриваються обставини підготовки до церемонії прощання з поручником 
Федюшкою, сам похорон, описується вигляд могили на військовому некрополі 
Вінниці: «24 листопада 1919 відпровадили ми на вічний спочинок пор. Евшана-
Федюшку і сот. Миколу Щуровського, того самого, що дня 4. Листопада так 
рішучо виступив проти переговорів з Добрармією. Похороном Щуровського 
занявся його брат, а похороном Евшана його товариші з Начальної Команди. 
Обох тих прегарних старшин везено на звичайних возах і поховано на воєннім 
кладовищі зараз за кримськими казармами. Співав хор нашого театру. Над 
могилою обох товаришів виголосив сердечну промову якийсь старшина з ІІ Гал. 
Корпусу. Місце, де лежить Евшан, пізнати по тім, що над ним поставлено 
великий хрест зроблений з перетятого на дві части старого телєґрафічного 
стовпа» [6]. 

Володимир Левицький, вояк 2 куреня 8 бригади ІІІ корпусу ГА та автор 
спогадів «Останній акт трагедії Української Галицької Армії», які він поетапно 
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публікував у випусках україномовної американської газети «Свобода» упродовж 
1932 р., згадує про листопад 1919 р. у Вінниці та перебування у шпиталі 
Кримських казарм, де пацієнтом разом із ним був Микола Євшан: «І ще одна 
невіджалувана втрата: там за стіною в сусідній кімнаті скінчив життя наш 
знаменитий критик, поручник Микола Євшан–Федюшка, якого похоронено на 
місцевому цвинтарі. Покійний держався до останньої хвилини добре і перебув 
критичний момент 14 дня, але через ослаблення сильною горячкою прийшов 
удар серця» [7]. 

Цікаво, що біографія Миколи Євшана і пам'ять про нього була 
затребуваною і на теренах радянської України у 1920-х рр., до першої хвилі 
сталінських репресій. Федюшку разом з тисячами загиблих від епідемії 
намагались включити у офіційний наратив. У путівнику «Вінниця, її околиці та 
Вінницька округа», виданому у Вінниці в 1927 р., міститься розгорнутий абзац 
про масові поховання вояків ГА: «Сумними пам’ятками про захоплення р. 1919 
Поляками української Східньої Галичини, перехід після цього на територію 
Наддніпр. України галицько-української армії та втечу того часу від польських 
переслідувань кількох тисяч еміґрантів із Західньої України були до недавна у 
Вінниці: цілий ліс хрестів на Католицькому цвинтарі над могилами вояків, що 
вмирали від ран або тисячами гинули від пошестів, та могила (коло касарень) 
відомого українського критика Миколи Євшана» [8]. 

Упорядником та співавтором цього видання був Валентин Отамановський 
– відомий історик та краєзнавець, директор Вінницької філії Всенародної 
бібліотеки України при Українській Академії Наук, засновник Кабінету 
виучування Поділля та один із ініціаторів створення меморіального музею 
Михайла Коцюбинського у Вінниці. 5 лютого 1927 р. Отамановський звертається 
офіційним листом до Всеукраїнського археологічного комітету УАН з проханням 
надати охоронний статус місцям останнього спочинку галичан, у тому числі вже 
на той момент втраченій могилі Євшана: «Необхідно охороняти й надалі хоч 
рештки цих могил. Серед оцих жертв польської окупації Галичини є відомий укр. 
критик М. Євшан, могилу якого (коло Військо[во]го Містечка у Вінниці) ми маємо 
відшукати на весні цього року. Охорону таких цвинтарів на нашу думку за 
допомогою місцевих Окр. Політосвіти належало б перевести на території цілого 
Поділля. […] З огляду на вищенаведене як також для усунення всіх перешкод і 
належної орґанізації охорони пам’яток, Кабінет виуч. Поділля вважає абсолютно 
необхідним розвязати це питання в ЦЕНТРІ В ГОЛОВПОЛІТОСВІТИ, що 
Вінницька й инші політосвіти ще ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВЕСНИ ОДЕРЖАЛИ 
відповідні про це вказівки» [9]. 

На жаль, ця спроба меморіалізувати могилу Миколи Євшана не мала 
успіху: завідуючий Укрнаукою Озерський та Завмузбіблсекцією Дубровський 
«…обміркувавши Ваше подання від 5-го лютого 1927 р. № 2031 про 
впорядження могил галичан 1919 р. […] радить Вам зробити це силами 
місцевого громадянства». Але, у серпні 1929 р. Отамановський був 
заарештований у сфальшованій радянськими спецслужбами «Справі СВУ». 

У роки Другої світової війни на сторінках газети «Земля» (друкованого 
органу для «східних робітників» українського походження)  П. Петренко у статті 
«Микола Євшан», присвяченій 25-м роковинам смерті критика, констатує 
«…Минуло 25 років. На місці, де поховано щось із десять тисяч галицьких вояків, 
не знайдеш не тільки могили поручника Федюшка, а й самого цвинтаря. Від 
цього ще більше щемить серце кожному, хто розуміє кого так передчасно (на 31 
році життя) втратила Україна…» [10]. 
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З відродженням Української держави повернулась і пам'ять про тисячі 
вояків ГА, померлих від ран і хвороб. У 1990 р. з ініціативи громадських 
активістів на території колишнього Вінницького міського православного 
цвинтаря у пам'ять полеглих галичан була насипана символічна могила-
кенотаф та встановлено березовий хрест, замінений у 1999 р. пам’ятним знаком 
[11]. 2017 р. у річницю 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. міську 
топонімічну систему поповнила вулиця Миколи Євшана: тоді Вінницька міська 
рада своїм рішенням № 630 від 24 лютого 2017 р. створила низку нових вулиць 
на приєднаних територіях колишньої Бохоницької сільської ради [12]. 

2020 р. після десятків років пошуків було віднайдено занедбаний у 
радянську добу український військовий цвинтар, де похований Микола Євшан. 
7-11 вересня спеціалісти Меморіально-пошукового центру «Доля» на ділянці за 
адресою Стрілецька, 23 провели пошукові роботи, метою яких було 
встановлення наявності та меж військового кладовища. На земельній ділянці 
площею біля 1 га було виявлено 17 одиночних людських поховань і 1 групову 
могилу загальною кількістю не менше 6 осіб.  
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УКРАЇНА 

 
Актуальність теми. Відповідно до указу Президента України від 1 

1.04.2019 р. № 131/2019 [9] на території Волинського Полісся був створений 
Нобельський національний природний парк (НПП). В адміністративному 
відношенні територія парку розташована у Вараському районі Рівненської 
області. До новоствореної природоохоронної території увійшли частина 
територій регіонального ландшафтного парку «Прип’ять-Стохід», гідрологічного 
заказника «Острівський», орнітологічного заказника «Нобельський», 
іхтіологічного заказника «Прип’ятський» та низка інших заказників і пам’яток 
природи місцевого значення [1]. Загальна площа парку становить 25318,81 га [6]. 

Ландшафти Нобельського НПП мають розгалужену гідрографічну мережу, 
до якої входять річки Прип’ять, Стохід, Веселуха, Млинок, Ножик, а також 12 
озер (Нобель, Засвітське, Ніговище, Омит, Задовже, Посвітське, Липинське, 
Острівське, Велике, Середнє, Хоромне, Любинське). Усі вище згадані водні 
об’єкти парку належать до басейну р. Прип’ять.  

Проблема екологічного стану водних об'єктів є актуальною для басейну 
Верхньої Прип’яті, що спонукає до ведення геоекологічного моніторингу 
поверхневих та підземних вод території НПП Нобельський. 

Об’єктом нашого дослідження є оз. Посвітське, яке розташоване на 
території НПП Нобельський, а предметом – геоекологічні особливості хімічного 
складу води озера. 

Мета дослідження – здійснити геоекологічну оцінку якості води оз. 
Посвітське за гідрохімічними показниками. 
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Матеріали та методи дослідження. У різні сезони 2016-2019 рр. нами 
проводилися комплексні польові дослідження у межах озерно-басейнової 
системи (ОБС) оз. Посвітське [3; 5]. В середині листопада 2017 року з південно-
західного берега озера (зі сторони колишньої ферми) відібрано проби води 
(загальним об’єм 6 дм3), відповідно до Інструкції з відбирання, підготовки проб 
води і ґрунту для хімічного та гідробіологічного аналізу гідрометеорологічними 
станціями і постами, затвердженої Наказом ДСНС України № 30 від  
19.01.2016 р. [4]. Гідрохімічні аналізи проб води виконано у сертифікованих 
лабораторіях державних установ: «Рівненський обласний лабораторний центр 
МОЗ України» та в Рівненській філії "Інститут охорони родючості ґрунтів". Клас і 
категорію якості води визначено за методикою [7]. 

Результати дослідження. Басейн озера Посвітське розташований у 
межиріччі Веселухи і Прип’яті. Згідно зі схемою фізико-географічного 
районування він знаходиться у Верхньоприп’ятському районі Волинського 
Полісся і приурочений до місцевостей борових терас на алювіальних перевіяних 
водно-льодовикових супісках, підстелених крейдовими породами [5]. В 
адміністративному відношенні басейн озера знаходиться поблизу села Заозер’я 
Локницької сільської громади Вараського району Рівненської області. Площа 
озера становить 0,06 км2, а його водозбору – 0,41 км2 [3]. Довжина озера  
0,37 км, ширина максимальна – 0,24 км, а середня– 0,17 км. Довжина берегової 
лінії водойми 0,97 км. Об’єм води озера становить 170,7 тис. м3 [5]. 

Результати гідрохімічного аналізу води з визначення сольового складу (за 
трьома показниками), трофо-сапробіологічних (за дев’ятьма показниками) і 
специфічних показників токсичної дії (за трьома показниками) наведені у 
таблиці. За вище згаданими показниками вода озера відповідає нормативам, які 
встановлені для якості поверхневих вод культурно-побутового та рекреаційного 
призначення. Щодо нормативів встановлених для водойм рибогосподарського 
призначення нами виявлено первищення ГДК лише за блоком специфічних 
показників токсичної дії, а саме заліза загального в 2 рази. 

Таблиця 1 
Гідрохімічні показники води оз. Посвітське 

№ 
з/п 

Показник ГДК* ГДК** 
Результати 

аналізу 
16.11.2017 

Клас 
якості 
води 

Категорія 
якості 

води за 
станом 

А. Показники сольового складу 

1 Сухий залишок, мг/дм3 ≤1000 <300 86,3 І відмінна 

2 Хлориди, мг/дм3 350 300 12,3 І відмінна 

3 Сульфати, мг/дм3 500 100 1,5 І відмінна 

В. Трофо-сапробіологічні показники 

1 Завислі речовини, мг/дм3 
0,75 +  
фон 
(30) 

15 4,0 І відмінна 

2 Прозорість, м >1,0 >1,5 2,0 І відмінна 

3 рН 6,5-8,5 6,5-8,5 7,4 І відмінна 

4 NH4
+, мгN/дм3 0,5 0,5 <0,05 І відмінна 

5 NO2
-, мгN/дм3 3,3 0,08 <0,003 ІІ дуже добра 

6 NO3
-, мгN/дм3 45 40 <0,1 І відмінна 

7 PO4
3-, мгP/дм3 3,5 2,14 <0,01 І відмінна 

8 Розчинений кисень, мгО2/дм3 �≥4� ≥6 13,6 І відмінна 

9 БСК5, мгО2/дм3 
≤6 

(t= 20) 
≤3,0 4,0 ІІІ задовільна 
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Продовження табл. 1 
№ 
з/п 

Показник ГДК* ГДК** 
Результати 

аналізу 
16.11.2017 

Клас 
якості 
води 

Категорія 
якості 

води за 
станом 

С. Специфічні показники токсичної дії 

1 Мідь (рухомі форми), мг/дм3 0,01 
0,001-
0,01 

0,001 І відмінна 

2 Кадмій (рухомі форми), мг/дм3 0,0013 0,005 0,001 І відмінна 

3 Залізо, мг/дм3 0,33 0,1 0,2 І відмінна 

Дані сформовано з: *ГДК якості поверхневих вод культурно-побутового та 
рекреаційного призначення [8],***ГДК для водойм рибогосподарського призначення [2]. 

 
Геоекологічна оцінка якості води за гідрохімічними показниками показала, 

що вода оз. Посвітське належить до І класу якості води й характеризується як 
«відмінна». Виявлено незначне відхилення від І класу води тільки за 
показниками вмісту нітритів (ІІ клас «дуже добра») та БСК5 (ІІІ клас 
«задовільна»). Таке відхилення, очевидно, пов’язане зі змінами природних 
сезонів. 

Висновки: За гідрохімічними показниками вода оз. Посвітське відповідає 
нормативам встановленим для якості поверхневих вод культурно-побутового та 
рекреаційного призначення. Щодо нормативів, встановлених для водойм 
рибогосподарського призначення, виявлено первищення ГДК по залізу 
загальному в 2 рази. Проведене дослідження хімічного складу води за 
п’ятнадцятьма показниками дає підстави вважати, що якість води оз. Посвітське 
відповідає І класу води і характеризується як «відмінна». 
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УКРАЇНА 

 
Сучасні процеси реформування територіальної організації влади і 

місцевого самоврядування відкрили широкий спектр перед новоутвореними 
громадами у контексті формування власної культурної політики. Водночас 
складні кризові процеси які огорнули культурно-мистецьку сферу наприкінці 
1990-х років сьогодні ще більше загострилися. В першу чергу це стосується 
функціонування закладів культури державної форми власності, які є 
дотаційними та ще не повністю переорієнтувалися на комерційну складову своєї 
діяльності. Особливо такі тенденції стосуються закладів, які функціонують у 
сільській місцевості та у малих міських поселеннях. Наразі важливим напрямком 
вдосконалення системи надання послуг у цій сфері є вдосконалення мережі 
закладів. Це викликано насамперед тим, що територіальні громади повинні 
вдало змоделювати мережу закладів культури і мистецтва, яка сприятиме 
забезпеченню доступності послуг у контексті задоволення соціокультурних 
потреб мешканців громади. 

До базової мережі включаються заклади культури загальнодержавного 
рівня, перелік яких затверджує Міністерство культури та інформаційної політики, 
а також місцевого рівня, перелік яких затверджує орган місцевого 
самоврядування. 

Сьогодні у контексті вдосконалення мережі закладів культури і мистецтва 
місцевого рівня важливу нормативну роль відіграє Стандарт моделювання 
мереж надання публічних сервісів і послуг. Згідно його концепції моделювання 
базової мережі закладів культури місцевого рівня включає 5 кроків (етапів) 
(рис. 1.). 

 
Рис. 1. Етапи моделювання мережі закладів культури місцевого рівня 

 
Стосовно підходів до моделювання базової мережі закладів культури 

різних типів, то мінімальні показники забезпечення населення і зон охоплення є 
наступними: клубні заклади та публічні бібліотеки створюються у поселеннях із 
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людністю понад 500 мешканців, а відстань між сусідніми закладами цих типів 
повинна бути не меншою ніж 3 км; мистецькі школи утворюються у поселеннях 
із населенням понад 3 тис. осіб із територіальною доступністю у 10 км; у центрах 
субрегіональних територіальних одиниць із населенням понад 80 тис. осіб 
передбачається функціонування одного кінотеатру; центри культурних 
послуг створюються в ОТГ у розрахунку щонайменше 1 заклад на 6 тис. 
мешканців.  

Висновки. Зазначені вище підходи до моделювання мережі закладів 
культури місцевого рівня сприятимуть зменшенню кількості таких закладів. З 
одного боку це буде негативним фактором у контексті розвитку депресивних і 
периферійних територій, з іншого – дасть можливість спрямувати заощаджені 
кошти на перспективні проекти підтримки і модернізації галузі. 

 
Список використаних джерел: 

[1] Моделювання мереж надання публічних сервісів та послуг. (2019). Вилучено з https://sarny-
rda.gov.ua/system/files/2017/modelyuvannya-merezh-nadannya-publ-chnih-poslug-z-kontaktami-24-10-
2019.pdf 

[2] Порядок формування базової мережі закладів культури. (2012). Вилучено з 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984-2012-%D0%BF#Text. 
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УКРАЇНА 

 
Заслужений діяч мистецтв УРСР, балетмейстер і педагог Микола Іванович 

Трегубов (1912–1997) займає провідне місце серед видатних українських 
хореографів ХХ ст. Неабиякий інтерес викликають творчі експерименти 
майстра, що передбачали синтез національного українського танцю разом із 
класичною балетною традицією. Прикладом такого підходу є спектакль 
«Сорочинський ярмарок» на музику Г. Гомоляки, прем’єра якого відбулася у 
1956 р. на сцені Сталінського державного театру опери та балету [1]. 

Балетна інтерпретація одного з визначних творів М. Гоголя розповідала 
про кохання Парасі та Гриця, історію легендарної червоної свитки, передавала 
глядачеві сцени українського життя разом з колоритними картинами ярмарку, 
торгу циган, образами Солопія Черевика, його дружини Хіврі, Опанаса 
Івановича та інших. 

Постановка згаданого балету була творчим викликом для балетмейстера 
М. Тргубова та колективу театру загалом, адже музичне оформлення та лібрето 
відрізнялися своїми особливостями. Сценаристи спектаклю Б. Таїров та Б. 
Каменькович зацікавилися, перш за все, комедійним сюжетом повісті, що 
підходив для втілення засобами пантоміми. Відтак, епізоди такого штибу стали 
основою сценарію. Композитор В. Гомоляка пішов шляхом фольклоризації 
музичого матеріалу. Під час створення партитури численні мелодії не були ним 
творчо опрацьовані, тож відрізнялися певною одноманітністю та етнографічною 
ілюстративністю [2]. 

Попри вищенаведене, критики слушно зазначали, що М. Трегубов у тісній 
співдружності з диригентом Є. Шехтманом значно відкоригував недоліки лібрето 
і музики, зумівши передати через танець яскраві комедійні образи цієї історії. 
Справжнім гумором була наповнена відома сутичка між Грицем і Хіврею на 
мості. Захопливими та виразними були так епізоди, як зустріч Хіврі з поповичем, 
поява свинячої морди, історія зі зникненням коня. По-своєму новаторські 
режисерські задуми не завжди збігалися з оригінальним твором, проте були 
міцно вплетені в загальний сюжет вистави. Серед цікавих масових сцен 
вирізнявся танець циган [3]. 

Національний і поетичний дух гоголівського твору відчувалися на сцені 
завдяки старанням низки танцівників, які прикрасили своїх героїв типовими та 
правдивими рисами характеру. О. Горчакова блискуче передала поетичний та 
ніжний образ української дівчини Парасі, яка щиро закохалася у Гриця. Юна 
артистка Г. Кириліна талановито втілила яскравий образ злої та лайливої Хіврі. 
С. Дейченко провів роль колоритного Солопія Черевика, чоловіка, який не міг 
зробити й кроку без своєї дружини Хіврі. Технічно гарно та емоційно-натхненно 
передав виразний образ поповича Опанаса Івановича танцівник М. Лівшиц. Як 
зазначав оглядач Г. Ягнич, артисти Л. Рост (циганка), Н. Горчакова (Мокрина), 
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П. Залізняк (Цибуля) також сприяли створенню гарного спектаклю своєю 
проникливою грою [3]. 

Поміж прорахунків вистави виділялося дещо вільне тлумачення повісті М. 
Гоголя в окремих епізодах. Наприклад, фрагмент із поповичем у білизні був 
недоречним та не відповідав духу твору. Також рецензент вказував на те, що 
чіткій лінії танців заважала зайва метушня в деяких масових сценах. 
Зауваження отримав і художник В. Московиченко. Сценограф створив 
мальовничі українські пейзажі, але декорації ярмарку в його виконанні були 
невиразними. Незважаючи на ці недоліки, критик Ю. Ягнич називав постановку 
М. Трегубова вдалою, а подальша робота над згаданими помилками, за його 
словами, мала стати причиною ще більшого успіху для місцевого оперного 
театру [3]. 

Розглядаючи балет «Сорочинський ярмарок», українська 
мистецтвознавиця М. Загайкевич називала спектакль ефектним і колоритним, 
схвально оцінюючи яскраві масові танці, вдалі сольні варіації та ліричні дуети, 
що були просякнуті національними пластичними інтонаціями. З іншого боку, 
дослідниця докоряла балетмейстеру тим, що він, як і композитор, пішов 
етнографічно-описовим шляхом розвитку сюжету, відображав образний зміст 
повісті поверхово. До того ж базовим двигуном історії залишалися пантомімні 
епізоди, що нерідко були схожі на шарж [2]. 

 Ю. Станішевський відзначив намагання М. Трегубова поєднати спрощене 
лібрето і характерну, насичену світлою лірикою музику В. Гомоляки шляхом 
широкого введення танцю. Відомий театрознавець вважав, що цей 
гумористичний балет став наслідком нових тенденцій в естетичних принципах 
балетного театру, що супроводжували непростий процес утвердження 
танцювальних форм в пантомімічному балеті-драмі [4]. 

 Висновки. У 1956 р. відомий український балетмейстер М. Трегубов 
здійснив постановку спектаклю «Сорочинський ярмарок» на сцені Донецького 
державного театру опери та балету. Творчо опрацювавши недоліки музики та 
лібрето, хореограф та диригент Є. Шехтман створили веселий спектакль, що 
був насичений поетичним диханням. Балет характеризувався ефектними 
епізодами, колоритними головними героями, яскравими масовими та сольними 
танцями, ліричними дуетами. Попри те, що твір мав досить тісні зв’язки з 
основами драматичного балету, постановка була позначена чітким прагненням 
до поступового відходу від трафаретів пантоміми. Розгорнутий танець, що 
синтезував елементи класичної та української народної хореографії, 
якнайкраще розкривав комедійні образи основних гоголівських героїв. 
Незважаючи на деякі зауваження критиків, впровадження М. Трегубовим 
виразної танцювальності та узагальненої хореографічної образності стало 
прогресивним явищем на еволюційному шляху українського хореографічного 
мистецтва.  
 

Список використаних джерел: 
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УКРАЇНА 

 
Актуальність дослідження проблем, пов’язаних зі сценічним костюмом, що 

був частиною декораційного образу вистав у Театрі корифеїв (1882–1914 рр.), 
зумовлена вкрай неповним вивченням цієї теми. Водночас в історії становлення 
і поступу українського професійного театру сценічний костюм відіграв важливу 
роль у формуванні національного стилю  вітчизняної культури кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. Означена проблема містить у собі чимало контекстів, оскільки 
костюм у виставі – об’єкт багатозначний. Серед них найважливішими вважаємо 
історичну еволюцію образів сценічного вбрання в діяльності українських труп; 
особливості виготовлення театрального одягу; його зміст і роль у виставі; 
історичний розвиток жанрів сценічного костюму тощо. 

З виділених вище контекстів дослідження театрального костюму в Театрі 
корифеїв, метою цієї статті є аналіз типів і форм сценічного вбрання, способів 
його виготовлення, а також інші джерела набуття на тлі розвитку сценічного 
репертуару й театральних жанрів. 

Студіювання особливостей театрального костюму часів формування 
українського професійного театру, у складі якого у різні роки діяли трупи й 
товариства під орудою Михайла Старицького, Марка Кропивницького, Панаса 
Саксаганського, Івана Карпенка-Карого, Миколи Садовського на сьогодні 
здійснене лише ескізно, у загальному дискурсі розвитку декораційно-
театрального мистецтва. Тому історіографія з цього питання вкрай обмежена. 
Найважливішими у цій царині є праці мистецтвознавців Аркадія Драка й Олени 
Ковальчук.  

Так, А. Драк у своєму узагальнюючому дослідженні, присвяченому 
театрально-декораційному мистецтву з-поміж іншого відстежив етапи 
становлення професії театрального художника, який створював декорації й 
костюми. Дослідник звернув увагу на те, що перші театральні ескізи до костюмів 
у Театрі корифеїв були створені у 1903 р., відомим харківським художником 
Сергієм Васильківським, для об’єднаної трупи П. Саксаганського і  
М. Садовського [2]. Про особливості цього проекту ми скажемо пізніше, у 
головному тексті статті. 

Продовжуючи вивчати розвиток театрально-декораційного наповнення 
для українських вистав, аналізуючи джерела накопичення в акторів 
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театрального вбрання, О. Ковальчук визначила початкове джерело набуття 
вбрання для сцени: «Виходом із скрутного становища, в якому перебували 
пересувні театральні трупи малоросійського простору, було ретельне збирання 
реальних костюмів і справжніх предметів речового світу, що відігравали 
величезну роль у зоровій конкретиці видовищної частини й допомагали акторам 
вживатися в образні характеристики персонажів» [3]. 

Окрім аналітичних праць важливим джерелом для нашого дискурсу стали 
візуальні й рукописні архівні матеріали – спогади, листування, світлини тощо. 
Адже першими важливість сценічного вбрання для творення загального образу 
вистави і персонажу ствердили самі актори-учасники українських театральних 
товариств [7; 8; 9]. Про це, зокрема читаємо у П. Саксаганського: «…зовнішнє 
оформлення персонажа дуже важлива річ, не менш важлива, ніж все інше. 
Зовнішність актора завжди перша промовляє до глядача. Публіка ще не знає, з 
ким має діло, а його одяг та зовнішній вигляд вже впливають на неї і знайомлять 
її з невідомим [5]. Ці видання, на противагу аналітичним публікаціям, 
зарахуємо до наративних джерел. Останні, попри давні роки видань, на нашу 

думку, є вкрай важливими і до сьогодні не достатньо вивчені в дискурсі вузьких 
наукових тем. Наприклад, М. Кропивницький чудово орієнтувався в 
особливостях українського вбрання, сам вирішував, яким воно буде для кожного 
персонажа. У його творах велика кількість авторських ремарок, які дослідники 
об’єднали в окрему групу ремарок одягу. Не рідко мистець у своїх 

висловлюваннях назвами елементів вбрання користувався як метафорами.   
Спеціальні дослідження способів виготовлення і джерел надходження 

театрального вбрання, у вітчизняному мистецтвознавстві сьогодні відсутні. З 
упевненістю можемо говорити лише про популярність використання для вистав 
традиційного селянського одягу – щоденного і святкового. Науковиця Марина 
Олійник, досліджуючи статус народного одягу для української інтелігенції у її 
культурницькій праці, наводить окремі спогади про перші виступи у Києві Марії 
Заньковецької у 1882 р. (вистава «Кум-мірошник»): «На сцені – молодиця в 
такому убранні, який одягають панночки, коли прибираються по-українському... 
Синя спідниця спеціального краму з габою і великими затканими зірками, 
складена в закладки, але надто довга; червона попередниця з товстої вовни, 
також переткана гарним візерунком; рясно вишита сорочка, надіта без корсетки, 
і широкий італійський пояс, зав’язаний набік; на шиї багато намиста. То було 
вбрання її сестри: свого Заньковецька ще не мала». Про одяг М. Заньковецької 
в наступному, 1883 р. вона ж подає наступне: «З першою появою це нова 
Заньковецька: певна артистка в кожному своєму русі, правдива, жива. На ній 
справжня селянська сорочка, кубового ситцю спідниця, прикручена на стані 
вовняним плетеним поясом, дрібне намисто на шиї, черевики, хоч і не цілком 
етнографічні, але вже близько до правди…» [4]. З цих описів виникає враження, 
що провідні українські актори ретельно добирали собі вбрання не з будь-якого 
чужого плеча, а лише найближчих родичів. Можливо збирали костюм з 
елементів етнографічних і стилізованих, виготовлених за своїми розмірами і 
фігурою. 

Без сумніву традиційний селянський одяг в українському національному 
театрі мав провідне значення. Його використання було пов’язане з концепцією 
народного реалістичного театру, з репертуаром творів, що їх виконували 
українські трупи. У виставах народної тематики з готового етнографічного 
вбрання, придбаного у селян, першочергове значення мали верхні плечові 
форми, виготовлені з хутра (кожухи) або з валяного сукна (свити, гуні, чимерки). 
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Ця група одягу була у гардеробі кожного актора або власністю режисерів-
керівників трупи, якими вони дозволяли користуватись акторам. Про це маємо 
окремі повідомлення. Так, у П. Саксаганського є згадка про вимогу  
М. Кропивницького до трупи повернути кожухи і свити, як його особисту 
власність [6]. Або про те, що М. Садовський дозволяв акторам свого театру 
користуватись вбранням під час його літніх вакацій. Ці хутряно-суконні вироби 
були цінністю, адже їх не легко було виготовити, а придбання вимагало коштів. 
Тому, коли П. Саксаганський просить у брата М. Садовського жупанів, той 
надсилає старі кожухи [7].   

Традиційне українське вбрання, за своїм формотворенням й оздобленням, 
впливало на розвиток стилізованих елементів одягу, виготовлених за зразками 
кравцями або власноруч. З кравців до нашого часу дійшло лише прізвище єврея 
Двоскіна, який працював для трупи П. Саксаганського. За спогадами останнього, 
він очолив групу кравців, яка швидко мала відновити гардероб трупи, що згорів 
у Катеринославі під час гастролей.  

Також достеменно відомо, що власноруч шили костюми Софія Тобілевич і 
П. Саксаганський. Маємо також свідчення Василя Василька-Міляєва про те, що 
вбрання, яке М. Заньковецька по завершенні театральної кар’єри подарувала 
новоствореному Театральному музею, вона вишила власноруч [1]. 
Реалістичний театр, якого прагнули «корифеї» передбачав і реалістичний одяг. 
Тому разом із виготовленням сценічного одягу, актори вивчали побут окремої 
епохи і поведінку тогочасних людей. Так, С. Тобілевич, готуючи роль Палажки у 
виставі «Мартин Боруля», шиє костюми для своєї героїні і водночас обмірковує 
її поведінку і всі характеристики як персонажа. [9].  

Спеціального виготовлення різних типів сценічного вбрання потребувала і 
тематика театральних творів, яка невпинно розвивалась. Чільне місце тут 
займали історичні вистави козацької тематики. Виготовлення козацького 
вбрання також являло собою неабиякі складнощі процесу. Деякі можливості 
вивчення його типів давали поміщицькі колекції. Часом, ці оригінальні вбрання 
використовувались під час приватних театралізованих вечорів. Однак, 
театральний процес вимагав налагодження виготовлення усіх груп козацького 
одягу не лише для чоловічих, але й для жіночих персонажів. Антрепренери ж на 
той час мали історичні типи одягу лише для чоловіків [7]. Така ситуація 
потребувала внесення суттєвих змін у процес розробки й відтворення крою, всіх 
деталей й елементів костюму. До розробки ескізів почали долучатись 
художники, які у живописних творах відображали козацьку тематику, а відтак 
вивчали її. Так, коли І. Карпенко-Карий написав (1902 р.) і привіз до Харкова 
драматичну трагедію «Гандзя» з часів Руїни (виступ 12.12. 1903 р.), ескізи до 
костюмів вистави створив Сергій Васильківський (1854–1917 рр.), який давно 
приятелював із П. Саксаганським. 

Поступово було створено доволі великий набір козацьких костюмів. Їх у 
своєму гардеробі мали І. Карпенко-Карий, П. Саксаганський і М. Садовський, 
оскільки часто виконували ролі козацьких ватажків. Їх костюми завжди 
відрізнялися від вбрання козацької маси кольором. Сині шаровари і червоний 
кунтуш або жупан; або однотонний стрій – білий чи червоний. Додамо, що 
виготовлення різних типів козацького плечового одягу вимагало ретельного 
відбору тканин різного ґатунку – суконних, оксамитових, парчевих різної фактури 
і товщини. Особливих зусиль потребував відбір узорних тканин. Окремо 
підбирались тканини, хутра й аксесуари для головних уборів. Уявлення про 
характер відтворення козацького вбрання для театральних вистав театру 
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корифеїв дають численні збережені в музейних й архівних колекціях світлини. 
Серед них виокремимо образи Назара Стодолі (І. Карпенко-Карий), Кабиці у 
«Чорноморцях» М. Старицького (П. Саксаганський), Богдана Хмельницького в 
однойменній п’єсі М. Старицького (М. Садовський). 

Від початку ХХ ст., внаслідок різних суспільних факторів, розвиток типів 
театрального вбрання в Україні активізувався. З’явилися драматичні твори не 
пов’язані з життям села або історичною минувшиною, але сьогоденням, 
проблемами життя української інтелігенції (І. Карпенко-Карий «Суєта» 1903 р., 
«Житейське море» 1904 р.). Пізніше, модерні твори популярних у той час 
авторів, яких Театр корифеїв назагал уникав, увійдуть до репертуару трупи  
М. Садовського. Йдеться про «Брехню», «Натуся» й «Молоду кров» 
Володимира Винниченка. Їх у 1911 і 1913 роках у М. Садовського поставить І. 
Марьяненко. Тому сценічний костюм доповнюється силуетами вбрання 
модерну, що вживалось у цей період міською інтелігенцією у повсякденні. Таке 
театральне вбрання сприймалося як частина сучасності. 

Водночас намітився процес розширення репертуару за рахунок творів 
неукраїнської тематики. Так, внаслідок кривавих подій російської революції  
1905 р. в репертуар тогочасних російських й українських театрів залучається 
п’єса Євгена Чирікова «Євреї» (1906 р.) Її бере на постановку і театр  
М. Садовського (прем’єра в м. Катеринославі). Роль курсистки Лії тут грала  
М. Заньковецька. Тому виникла потреба виготовлення багатьох типів 
єврейського одягу, уміння його носити, створювати нові типажі.  

Переломом у підходах до підготовки сценічного костюму в Україні, а отже 
завершенням першого етапу його розвитку, стала поява у театрі М. Садовського 
(м. Київ) посади художника, що відповідав за підготовку декорацій і вбрання за 
спеціальними авторськими ескізами. Перший художник тут з 1907 р. – Василь 
Кричевський. Як згадує його біограф Вадим Павловський: «Кричевський 
оформив для Садовського, протягом двох з половиною театральних сезонів у 
роках 1907–1910, понад два десятки різних постановок» [6], додаючи також, що 
у театральній роботі мистець дотримувався реалізму й етнографічної 
достовірності. Усі дослідники театрального доробку В. Кричевського 
наголошують на його ретельності і якісних підходах до всіх частин процесу 
створення костюмів. 

Для розвитку типів театрального вбрання важливим стало розширення 
репертуару театру М. Садовського російськими й зарубіжними творами. 
Виникла потреба опановувати нові образи персонажів, вбраних за 
європейським або російським зразком. На цьому шляху театр все більше 
засвоює виготовлення різноманітних форм військових мундирів або спеціальних 
строїв, що їх носили державні службовці. Ці особливості виявилися у процесі 
підготовки п’єси «Ревізор» М. Гоголя у 1908 р. В. Кричевський насамперед 
створює ескізи до вистави. Про них згадує С. Тобілевич [9]. Актор Іван 
Марьяненко, що зіграв тут Хлестакова, у своїх спогадах підкреслив важливість 
опанування актором нового типу вбрання як частини осягнення сценічного 
образу: «Переді мною, актором, що більше звик до героїчних пристрастей та 
козацького вбрання, широкого жесту і твердої ходи, стояло вельми складне 
завдання: втілити класичний гоголівський образ хвастуна, що не має ніякого 
контролю над своїми словами і вчинками… я мусив втілити істоту, вдягнену у 
випадково вцілілий фрак – «свистульку» з підрізаними полами, – істоту з такими 
ж дрібними рухами, яке дрібне було життя Хлестакова…» [4]. 

Висновки. Підводячи підсумок аналізу типів і способів виготовлення 
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сценічного вбрання у Театрі корифеїв, можемо виділити наступні групи 
сценічних костюмів: традиційне селянське вбрання придбане на ярмарках; шиті 
(і вишиті) власноруч строї; костюми виготовлені театральними кравцями як 
замовлення керівника трупи; стилізоване під традиційне або історичне вбрання. 
При цьому історичне вбрання потребувало особливо ретельного збору 
матеріалів і виконання бодай найпростіших замальовок. Через означені типи 
костюму, у театральних виставах стверджувалось завдання формування 
національного стилю українською інтелігенцією.  

На жаль ми дуже мало знаємо про матеріали і технічні прийоми, що їх 
використовували кравці для виготовлення театрального вбрання. Лише 
декілька назв тканин, що вживались упродовж ХІХ ст. – стамед, китайка, нанка, 
тафта. Тому у цьому напрямі вивчення ще триває.  

Від початку ХХ ст. сценічний костюм помітно розширив свій стильовий 
діапазон, доповнившись повсякденними силуетами вбрання у стилі модерну. Ця 
обставина обумовила зміну ролі костюму у виставі, який став менш непомітним 
елементом, що разом із декораціями, слугував візуальним тлом розвитку 
сюжету.  
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УКРАЇНА 

 
Художній текстиль кінця ХХ – початку ХХІ ст. активно розвивається 

порівняно з іншими видами декоративно-ужиткового мистецтва. Стійким 
підґрунтям його розвитку залишаються традиції народного мистецтва, що 
яскраво відображають його взаємовпливи з професійною творчістю, що сприяє 
генерації нових художніх форм і смислів.  

Український автентичний дизайн є надзвичайно важливим для сприйняття 
сучасних речей, адже він може бути не лише красивим, а й змістовним. В 
народному мистецтві цю змістовність створюють собою орнаменти та символи, 
які осучаснюються через творче переосмислення та трансформацію, щоб 
відповідати сучасним вимогам українського дизайну.  

Пошуки нових засобів виразності професійними художниками 
супроводжуються посиленням індивідуального, неординарного, авторського 
художнього мислення у втіленні ідей. Для багатьох митців важливим є 
відродження українського культурного коду у просторі сучасного мистецтва, 
тому звернення до народної творчості, особливостей її художньої стилістики 
стає неодмінним чинником творення нових арт-об’єктів. Пропускаючи через 
авторське бачення народні традиції, митець у творах демонструє місце 
фольклорної спадщини в сьогоднішньому суспільстві [3].  

З досліджень науковців бачимо, що характерним для художників-
текстильників на межі століть є новітнє трактування давніх геометричних  
мотивів — зокрема таких, як ромб, зиґзаґ, меандр, трикутник, квадрат, спіраль, 
коло тощо, які, включаються у твори не в первісному, а в значно 
трансформованому вигляді. Такі твори дають розуміння відмінностей між 
народним та професійним мистецтвом, що є дуже суттєвим моментом. Хоча 
українські митці-професіонали незмінно зберігають зв’язок з історичними 
національними традиціями, вони, на відміну від народних майстрів, спираються 
у своїй творчості на академічну художню освіту, яку здобувають в 
спеціалізованих вишах [5].  

Серед відомих українських дизайнерів, що «цитують» народний одяг, 
можна виокремити Оксану Муху (Львів), Оксану Полонець (Київ), Юлію Магдич 
(Київ), Віту Кін (Київ), Любцю Чернікову (Івано-Франківськ), Олександру 
Теліженко (Київ), Оксану Караванську (Львів), Лілію Братусь (Київ), Оксана 
Бейлах (Івано-Франківськ) тощо. Цитування першоджерела надає художньої 
виразності костюму та ознак національної приналежності його власнику. Оксана 
Караванська теж використовує «цитування» першоджерела. Проте найчастіше 
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дизайнерка створює одяг, у якому поєднує точно відтворені вишиті сорочкові 
орнаменти з новітніми матеріалами (шифон, сітка, шовк тощо, які декоровані 
друкованим способом). Одним з улюблених прийомів Караванської є традиційне 
розташування декору на відмінній від автентичної конструкції одягу [4]. 

Інновації та технології у  мистецтві сьогодення є актуальним питанням для 
наукового дослідження. Зазначена проблема є достатньо широкою, тому має 
здійснюватися на основі теоретичного аналізу (звичайно, з наведенням окремих 
практичних прикладів у сфері мистецтва). Як можна переконатися, термін 
«інновації» має безліч визначень, більшість з яких загалом може бути 
застосована до тієї чи іншої мистецької сфери. У загальному розумінні інновації 
у мистецтві можливо доцільно трактувати як антипод традиції [3].  

Водночас мова має йти, насамперед, про ті технології, які своїм 
започаткуванням фактично перекреслили традиційний розвиток мистецтва, 
спричинили появу принципово нових концепцій, стилів, напрямків, художньої та 
образної мови. Наприклад, таким інноваційним ноу-хау може вважатися 
конструювання дігітайзера, який наразі дає змогу художникові за допомогою 
спеціального пензля і планшета створювати свої доробки у комп’ютерних 
програмах. Свого часу такою інноваційною технологією стало винайдення 
паперу, що також розширило відповідні можливості творців образотворчого 
мистецтва [3].  

Переосмислюючи народну творчість та український фольклор, в дизайні 
одягу, започаткувався стиль «неофольк» — в якому дизайнери – модельєри 
поєднують риси національного костюму та сучасного мистецтва в процесі 
пошуку власної індефікації. 

Можна з упевненість сказати, що стиль «неофольк» сьогодні набуває 
нового звучання, традиції приймають нові форми та техніки виконання у різних 
проявах. В цьому стилі працює  Оксана Бейлах — дизайнер, модельєр, митець, 
кандидат мистецтвознавства, доцент. При створенні колекцій одягу вона 
використовує авторську техніку «вишита перфоаплікація»,  де поєднуються 
традиційні техніки художньої обробки шкіри і декоративні шви вишивання, що 
заслуговує нашої уваги.  

«Інновація — це комплексний процес створення, розповсюдження нового 
практичного засобу (новації) для нової (покращеної) суспільної потреби, 
одночасно — це процес сполучення змін у соціальному середовищі, де 
здійснюється його життєвий цикл» [2]. 

Як відомо, кожний акт мистецької творчості проходить шлях від ідеї до 
втілення. Отже, інновацію у мистецтві можна розглядати як результат творчого 
процесу і як процес впровадження нововведень.  
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УКРАЇНА 

 
Постановка проблеми. В Україні сакральне мистецтво є складовою 

національного способу життя, виразником його етнічних ідеалів. Під час 
розбудови української державності та творення незалежних церковних структур 
актуальність створення предметів сакрального призначення набуває 
особливого значення. Поступово на теренах України відбувається відновлення 
та зростання духовно-сакрального світу нації. Тривалий час у період панування 
комуністичного тоталітарного режиму українці були позбавлені права 
звертатись у своїй творчості до сакральної тематики. І хоч окремі народні 
майстри всупереч заборонам інколи виконували окремі твори художнього 
різьблення та металірства для церков Гуцульщини, загалом діяла цензура, що 
особливо відзначалася в навчальних закладах, — сакральна тема на тривалий 
період була забороненою.      

Після здобуття Україною незалежності відбулася реабілітація церкви, 
повернені до життя унікальні пам’ятки національного зодчества потребували 
термінової реставрації. На жаль, у цей період були частково втрачені традиції 
різьблення та інші види церковного мистецтва: десятиліттями не працювали 
школи з підготовки художників, архітекторів, реставраторів, здатних професійно 
виконувати роботи сакрального спрямування [4]. У час глобалізації та уніфікації 
цінностей актуальним є дослідження такої галузі вітчизняної історії та 
національної культурології, як художній метал в інтер’єрах дерев’яних церков. 

Особливим зацікавленням для мистецтвознавців є вивчення 
конструктивних особливостей та специфіки стилістичних підходів у оправах для 
Євангелія. Оправа є практичною потребою і невід’ємною складовою книги. Від 
часу свого винаходу й донині оправа виконує три основні функції: охоронну, 
естетичну та інформаційну, поява яких зумовлена як практичною необхідністю, 
так і розвитком суспільства, у якому вона побутувала [1].  

Основною фактологічною базою даного дослідження стали 15 металевих 
оправ напрестольних Євангелій, що були виявлені у Тлумацькому й 
Тисменицькому районах Івано-Франківської області. Ці унікальні мистецькі 
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твори підтверджують, що розвиток сакральної металопластики на даній 
території був на високому рівні, а майстри-ювеліри володіли різноманітними 
техніками художньої обробки металу.  

Виклад основного матеріалу. Євангеліє – священно-богослужбова книга, 
що містить тексти Євангелій від Матвія, Марка, Луки та Івана, поділена на 
зачала для читання під час богослужінь [3]. Одним із найдавніших 
досліджуваних Євангелій є напрестольне Євангеліє церкви св. Юрія Переможця 
в с. Гостів Тлумацького району     (рис. 1). Сама книга датується 1644 роком. На 
одній із сторінок Євангелія знаходимо напис «Братство Храма Оуспенїя 
Прєстьія Бул, в Ставропігін…» і підпис «Михайль Сліоска, Типографь Лво». Сам 

стародрук має розміри 26176,5 см, а оправа – 34,5228 см і датується  
1862 р. Оскільки розбіжність між книгою і оправою складає понад 200 років, то 
можна припустити, що дана оправа не є первинною і, можливо, стародрук 
переоправлявся декілька разів, але жодних записів не збереглося. 

Рис. 1. Євангеліє, с. Гостів Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.  
Церква Св. Юрія Переможця, 1862 р. 

 
Оправа складається з двох тонких дерев’яних дощечок, а корінець, що їх 

з’єднує, виготовлений із твердого картону, має заокруглену форму. Зверху вся 
конструкція обтягнута суцільною тканиною темно-червоного кольору і це не 
випадково, адже червона барва символізує безмежну взаємну любов Бога до 
людини, це колір крові, яку пролив Ісус Христос за спасіння людського роду.  

У даній оправі до Євангелія оздоблені металом тільки верхня та нижня 
дощечки, заклепки відсутні. Декор оправи напрестольного Євангелія має 
яскраво виражений  вплив західного мистецтва, особливо барокового стилю. На 
кибалковому середнику зображено сюжет іконоґрафічного типу «Розп’яття з 
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предстоячими». Розміщення їхніх постатей є незмінним: зліва від Христа – 
Марія, справа – Св. Іоанн» [2]. Фіґури Ісуса Христа, Марії Богородиці та Івана 
Богослова виконані в техніці лиття, а хрест і основа середника карбовані.  

На фігурних наріжниках припаяні круглі литі погрудні зображення чотирьох 
євангелистів із тетраморфом у такому порядку: Марко, Лука, Іван, Матвій. Такі 
ж литі апостоли простежуються на оправах Євангелій із церков    м. Тисмениця 
1913 р. та с. Клубівці кін. ХІХ ст. У сюжетних композиціях прослідковується 
пластика й детальна проробка фігур. Наріжники між собою з’єднуються за 
допомогою пропиляних зубчастих металевих полос. Простір між верхніми 
наріжниками заповнений місяцем і шестикутною зіркою. 

На нижній площині окладу, з латуні овальної форми, викарбувано 
короновану Богородицю з немовлям на руках. Одяг святих декорований 
круглими насічками різних розмірів, що є характерними для художнього 
металірства Гуцульщини. Під зображенням Марії знаходиться прямокутна 
вигравірувана табличка з текстом, виконана в тому ж стилі, що й оправа. 
Ймовірно, що дана оправа виготовлена за наказом Ekataryna Meluycrucrka 
ювеліром W. Lewickym для храму Petra Horcruka, року 1862. Площина навколо 
Богородиці заповнена трьома шестикутними зірками. Також на основі окладу 
прикріплені чотири великі пуклі, які виконують захисну функцію, й стрічковий 
орнамент, що розміщений по сторонах основи й захищає оправу від 
пошкоджень. 

Вражає своєю простотою та вишуканістю оправа до Євангелія, що 
зберігається в церкві Покрови Пресвятої Богородиці в с. Терновиця 
Тисменицького району, датована 1924 роком і видана в друкарні 
Ставропігійського інституту. Дощата основа оправи обтягнута оксамитом темно-
червоного кольору. Середники, наріжники, пуклі й заклепки виготовлені з латуні. 
Середник на чільній дошці – овальної форми, на ньому зображено сюжет 
«Розп’яття з трьома предстоячими». Зліва від хреста – Марія, справа – Св. 
Іоанн, а біля підніжжя хреста – Марія Магдалина. Найчастіше її ім’я не 
зазначається на середнику, але в разі підписування образів предстоячих 
наводиться одне ім’я – Марія Магдалина. У ряду типів («Розп’яття з одним 
предстоячим», «Розп’яття з трьома предстоячими») Марія Магдалина 
зображується уклінною з розпущеним волоссям, яка в пориві відчаю обіймає 
основу хреста обома руками [2]. Фіґури деталізовані й виконані в пластичній 
техніці лиття. Тло гладке, без будь-яких зображень із викарбуваними опуклими 
колами по краю овалу. Наріжники виконані в єдиному стилі із середником: на 
чистих хвилеподібних пластинах латуні припаяні погрудні зображення апостолів 
із відповідним тетраморфом. Фіґури апостолів виконані, як і середник, у техніці 
пластичного литва в такій послідовності: Матвій, Марко, Лука та Іван. 

Нижня площина оправи прикрашена тільки середником і пуклями, які 
контрастують на темно-червоному тлі. На середнику зображена Богородиця, 
яка стоїть на хмарі, попираючи ногами змія, руки складені в молитовній позі. 
Пуклі чисті, без будь-якої орнаментики. Заклепки шпенькові, на вертлюзі, 
закріпи яких прямокутної форми.  

Інша оправа до Євангелія, що зберігається в цій церкві, є цікава своєю 
стилістикою. Вона виготовлена окремо від книги й кріпиться до Євангелія за 
допомогою застібок. Дерев’яні дощечки оправи обтягнуті темно-червоним 
велюром і окуті металом, кріпляться до суцільного металевого корінця за 
допомогою завіс. Основу чільної дошки складає мельхіорова пластина з 
пропиляним рослинним орнаментом, через який проглядається тканина. 
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Кибалковий середник складається з мельхіорової основи, до якої кріпиться 
викарбувана пластина з латуні, у якій закріплено кольорове пів фігурне 
зображення Ісуса Христа. Наріжники за своєю формою нагадують зменшений 
середник, усередині якого закріплені зображення чотирьох євангелістів. Якщо 
оглядати зображення за годинниковою стрілкою, починаючи з правого нижнього 
кута, то євангелісти відтворені в тому ж порядку, у якому розташовані тексти 
їхніх Євангелій: Матвій, Марко, Лука та Йоан. Простір навколо чільної дошки 
замикає латунна рама, яка надає композиційної цілісності. 

Дошка основи оправи до Євангелія немає такої орнаментальної 
різноманітності як чільна, а складається з масивних форм. У суцільній 
мельхіоровій пластині пропиляно декілька площин, які візуально відділяють 
середник. Більшого контрасту композиції надає темно-червона тканина, яка 
проглядається крізь отвори. Середник тієї самої форми, що й на верхній 
площині, тільки із зображенням Богородиці. У даній оправі цікаві пуклі. Вони 
складаються з декількох шарів металу, що кріпляться один до одного на 
заклепках. За своєю формою пуклі нагадують увігнуті ромби, які не 
спостерігаються на інших досліджуваних оправах.  

Заслуговує особливої уваги Євангеліє із церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці, що в с. Братишів Тлумацького р-ну (рис. 2). Воно є подарунком 
угорського посла і, ймовірно, належить до ХІХ ст. Оправа обтягнута шкірою 
темно-вишневого кольору. До верхньої дошки прикріплена латунна пластина, на 
якій викарбовано середник, наріжники, символи й орнаменти. На овальному 
середнику зображено сюжет «Воскресіння». Від середника відходять промені, 
сяйво, що символізує неприступну славу. Нижче від середника зображено чашу, 
яка в християн є символом Євхаристії. Над середником зображено сюжет 
«Всевидяче Око». Цей символ більш схоластично-абстракційний, ніж містичний, 
іконоґрафічна мова його дуже проста: рівносторонній трикутник – досконале 
триєдине Божество, око – всевидюче Провидіння, сяйво – неприступна слава.  

Рис. 2. Євангеліє, с. Братишів Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл. 
Церква Успіння Пресвятої Богородиці. 
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Апостолів зображено в овалі сидячими, з відповідним тетраморфом. Якщо 
рухатись проти годинникової стрілки, то фіґури розмішені в тому ж порядку, що 
й тексти їх Євангелій: Матвій, Марко, Лука, Іоан. На наріжниках металевої 
пластини знаходяться рослинні композиції, які складаються з різноманітних 
акантових завитків. Простір між орнаментальними композиціями заповнений 
решітчастими орнаментальними смугами, які надають оправі цілісності. 

Нижня дошка декорована середником і пуклями-наріжниками. На 
середнику зображено хрест, на якому лежить терновий вінок і їх обгортають 
хмари. Від сюжету відходить сяйво. На наріжниках переплітаються акантові 
листки, утворюючи орнаментальні композиції, у центрі яких знаходяться пуклі. 
Простір між наріжниками й середником заповнений тисненим рослинним 
орнаментом на шкірі, простежуються два різновиди орнаментів, які 
повторюються. Застібки виконані зі шкіри. 

Висновки. Збереження традицій сакрального мистецтва є сьогодні 
особливо актуальною проблемою. Йдеться не про вивчення  та консервацію 
церковних творів у приватних музеях та колекціях, а про збереження 
встановлених століттями традицій художнього металірства у дерев’яних 
церквах. 

 Характерною особливістю оправ до Євангелій церков Тлумацького й 
Тисменецького районів Івано-Франківської області є збереження традиційної 
конструкції, дотримання символіки у композиційній структурі та еклектичний 
підхід у стилістиці  орнаментальних зображень та фіґур Євангелистів. Пам’ятки 
церковних творів художнього металірства, що мають літурґійне призначення, 
відтворюють яскраву сторінку в історії українського сакрального мистецтва. 
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Plastic bags have become an integral part of our daily lives. When decomposing 

packages, toxins and carcinogens are released. They get into water and then into the 
human body and cause various diseases. In the environment, discarded bags are 
stored for a long time and are not subject to biodegradation, forming a persistent 
contamination. Unlike plastic bags, which have decomposition duration of 
approximately 10 years, there are also eco-packages that decompose in the 
environment for no more than two weeks. [1] 

Polyethylene is the most widely used plastic in the production of packaging 
materials. Polyethylene was first obtained in 1898 by the German chemist Hans von 
Pechmann. The discovery was accidental: when the scientist heated diazomethane, 
he found a precipitate (similar to wax) at the bottom of the test tube. The substance 
thus obtained was almost identical to today's analogue. [2] 

Combustion of any polyaromatic carbohydrates (surfactants) and polyvinyl 
chloride (PVC): rubber, foam rubber, linoleum, plastic bags, plastic utensils – is 
accompanied by the release of dioxins and other carcinogens. These dangerous 
substances are the cause of various diseases, and the most dangerous to human 
health is that they are the cause of cancer. Numerous studies show that there are no 
minimum safe limits for exposure to carcinogens – any doses that exceed the usual 
natural background are harmful. 
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Various measures are being taken to combat pollution with plastic bags, and 
about 40 countries have already banned or restricted the sale and (or) production of 
plastic bags (table 1). 

Table 1 
Methods of banning the use of plastic bags among different countries 

Country Taken measures 

Russia 
No official restrictions on the use of plastic bags. However, since 2008 the 
Russian company "EuroBalt" initiates the transition to biodegradable 
polyethylene products. 

Germany 
Packaging is paid for by consumers, and sellers and distributors are 
responsible for collection and recycling. 

Denmark 
Back in 1994, a tax was introduced on the free distribution of plastic bags in 
retail outlets. After the introduction of a fee for polyethylene in Denmark, its 
popularity among buyers decreased by 90%. 

Ireland 
After the increase in the price of packages, the number of used packages 
decreased by 94%. Now "reusable" fabric bags are used there. 

USA 
In San Francisco, large supermarkets and chain pharmacies do not use plastic 
bags. Hawaii became the first state to abandon the use of plastic bags. 

[Author’s development] 

 
More and more countries around the world are introducing new strict rules to limit 

the use of plastic bags. The report showed that where a standard polyethylene bag will 
suffice once, paper is capable of long-term use. 

Biodegradable plastic eco-packages, made by modern technologies using special 
additives, are hundreds of times safer and more environmentally friendly than their plant 
counterparts. In the manufacture of such products a special oxobiodegradable catalyst 
d2w, due to which the period of complete decay is 1-3 years is added in the raw 
material. [3] This additive meets all safety requirements and also meets special 
European standards. 

In order to assess, compare and analyze the current state of prevalence of plastic 
and eco-packages, a survey was conducted among students of NTUU " Igor Sikorsky 
Kyiv Polytechnic Institute". 

The survey consisted of the following questions: 
1. How often do you use plastic bags? 
When asked, most students answered that they use the packages very often, every 

day. A small number of people answered that they do not use plastic bags at all (Fig. 1). 

 
Fig. 1. How often do you use eco-packages? 
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When asked, most students answered that they rarely use, others do not use or 
have never heard of eco-packages, which indicates their low prevalence and 
popularity (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Do you know the difference between a plastic bag and an eco-package? 

 
To the question, almost all students answered that they know the difference 

between an eco-package and a plastic bag, which is the peculiarities of disposal, the 
duration of biodegradation (Fig. 3). 

 
Fig. 3. What do you think could increase the use of eco-packages? 

 
When asked, most students answered that the following measures could 

increase the use of eco-packages (Fig. 4). 

 
Fig. 4. Measures to increase the use of eco-packages 
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Conclusions. The issue of environmental protection has been troubling the 
conscious part of humanity for a long time. According to space and ground-based 
global monitoring, a quarter of the Earth's water surface is covered with floating 
plastic debris. Millions of living beings die every year from plastic waste. [4] Given the 
growing environmental risk of unlimited release of plastic bags into the environment, 
the production and use of environmentally friendly packages has prevailed in 
developed countries in recent years. Eco-packages are the most practical and 
convenient to use, can be used as packaging for food. Such products do not harm 
human health and the environment, and do not require special disposal conditions. 

The results of a poll showed that at the present stage, plastic bags have become 
widespread among the population, and eco-packages are under development. All 
students surveyed are aware of the harm of plastic bags to the environment, but 
continue to use them because they are less expensive, more common, assortment. 

Recommendations for increasing the use of eco-packages among the 
population and improving their quality. 

At the state level: 

 reduce the cost of eco-packages and expand their range; 

 introduce a tax on the use of plastic bags by enterprises in production 
activities in order to raise additional funds for the disposal of polyethylene waste; 

 intensify and improve the advertising of eco-packages with a description of 
their useful properties and safe disposal in the components of the environment 
compared to polyethylene; 

 organize and expand the selective collection of polyethylene products in the 
management of household waste. 

At the household level: 

 use a canvas bag or paper to pack purchases; 

 buy self-decomposing eco-packages; 

 disseminate such practices and information among their friends and 
relatives; 

 give preference to reusable items over disposable ones. 
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New technologies bring with them both risks and opportunities for the modern 

world. New and emerging tech and innovation, including AI, the Internet of Things 
and robotics, have serious potential to raise standards of living and drive economic 
growth around the globe. However, they carry with them vulnerabilities liable to 
exploitation by more nefarious forces. 

Today, humanity is going through a difficult time, terrorism threatens cultures 
and society like never before. Modern terrorism is aimed at observers, not real 
victims. Terrorism is one of the languages in the political arena. Cyberspace is a 
borderless environment, a privileged place where terrorists find resources, engage in 
propaganda activities, and from which they can attack enemies anywhere in the 
world. Using the Internet, it is easy to find material distributed by terrorist groups, a 
study entitled "Terrorism in Cyberspace: The Next Generation" conducted by 
Professor Gabriel Weimann has shown a big increase in the presence of terrorists on 
the Internet since 1998. The experts explained that in 1998 the number of websites 
containing terrorist materials was 12, in 2003 it numbered 2,650 websites, and in 
September 2015 the total number reached 9,800. Darknet are also becoming more 
widespread, but due to the peculiarities of their structural organization, we cannot 
even estimate the number of sites that conduct criminal activities. Based on these 
data, we can conclude that terrorist organizations are increasingly interested in the 
Internet. It is because of the growing interest in the Internet among terrorists that we 
are looking at this topic today. [1] 

What are the benefits of using the Internet? The Internet is the union of all the 
countries of the world into a single whole with no borders. On the Internet, every 
terrorist can reach a large number of people from all over the world at once. Using 
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the darknet everyone can get anonymity on the Internet, this is a great advantage for 
terrorist organizations that want to spread their messages while remaining uncertain. 
Every propaganda campaign requires considerable economic effort, but due to the 
cheap Internet, it has become much easier to conduct such campaigns. But the 
aspect that makes the Internet a privileged tool for terrorist groups the most is that it 
is interactive. For the first time in history, groups such as the Islamic State were able 
to interact with their supporters and their goals. 

The power of terrorist attacks today is to increase the effect gained through 
social networks, terrorists hitting their targets and at the same time using technology 
to propagate, recruit new supporters and spread fear among the general public 
around the world. Internet propaganda is probably the purpose for which the greatest 
amount of technology is used by terrorist organizations. Groups such as ISIS have 
demonstrated a great mastery of technology and a deep knowledge of 
communication techniques. Each terrorist video is carefully prepared, its preparation 
is scrupulous and aimed at reaching the largest number of people. Terrorists use 
social platforms such as Facebook, Twitter and media services such as YouTube. 
Their language is direct, it can easily reach a certain audience, using different images 
with a strong emotional impact. 

Propaganda on the Internet is multilingual. It covers not only the Arab country, 
but the whole world, while being easily accessible to young people. Enhancement is 
achieved through simple distribution, tools such as e-mail, social networks and mobile 
applications allow terrorists to easily exchange messages. One of the phenomena 
that worries the secret services the most is the dissemination of information among a 
narrow audience. Narrow targeting is targeted at specific groups of people, and given 
the context of recent terrorism practices, campaign content can be created to reach 
adolescents. Security experts have unveiled a number of websites that offer pro-jihad 
content designed using "comic style" and high-performance animations and videos. 
You can also find info graphics and computer games on the Internet, both types of 
media content that are very popular with young people. 

There is a wealth of training material on the Internet about everything, including 
manuals on bomb and chemical weapons training. Documents containing abductions 
and torture techniques could also be found there. This opportunity plays a significant 
role for terrorists, who have a single resource, it helps them to optimize the use of 
social media and communication platforms, avoiding monitoring by intelligence 
services. In December 2017, alleged members of Islamic State published a new 
cyberwar magazine for jihadists called Kybernetiq, which teaches militants the use of 
modern technology to carry out terrorist activities. [2] 

The magazine instructs jihadists on how to engage in cyber warfare against 
Western infidels. ISIS members consider technology to be the most important tool in 
the fight against their opponents. One of the articles in the first issue, entitled "Digital 
Brand", explains the importance of using encryption to protect communications, 
avoiding any modifications to the known encryption algorithm. Each modification can 
violate the reliability of the algorithm, for this reason, the author encourages the use 
of secure end-to-end encryption systems, such as the encryption program GNU 
Privacy Guard (GnuPG). [2] 

The Internet is a minefield for terrorists, it includes a lot of valuable information 

that a terrorist can use to attack specific targets. Open source analysis allows 
attackers to collect target data and allow terrorists to conduct passive intelligence. 

Many existing web services can be used to obtain information about a specific 

location that terrorists plan to attack. Google Maps can provide attackers with an 

aerial view of the location of the target. These photos can detect the presence of 
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fences, entry points, surveillance staff, checkpoints and more. This information can 

be combined with data obtained from requests to other services, such as world cam, 

which may provide attackers with images taken by Instagram users in a particular 

location. 
Today’s terrorists make extensive use of mobile applications and other solutions 

for secure communication. [3] Going back to today, according to Christian Science 

Monitor, the ISIS Security Ghosts Group has developed a mobile application for 

Android used by members of a terrorist organization. The Ghost Security Group is a 

notorious group of cyber-experts in anti-terrorist networks who are involved in a 
number of initiatives against the radical ISIS group on the Internet. The Android app, 

discovered by experts, is distributed through hidden channels in popular messaging 

apps like Telegram. ISIS members have developed the application as an alternative 

communication channel. It is reported that the mobile application is used to 
disseminate propaganda and exchange information about the activities of the group. 

In many cases, members of terrorist groups also use a mobile application available 

on the market that implements end-to-end encryption, including a popular instant 

messaging chat such as Signal or Telegram. 
The situations we are considering have shown us the extraordinary interest of 

modern terrorism in technology. Increasingly, the Internet is becoming an attractive 

place for members of terrorist organizations and those wishing to become terrorists. 

Equally worrying, which is closely linked to technology and terrorism, is the possibility 

of acquiring forged documents that can be used by militants to impersonate others, 
travel around Europe, deceive others, and so on. On the Internet, particularly in the 

cybercrime underground, there are many black markets where you can buy any illegal 

services and goods, including drugs, weapons, stolen cards, fake documents, 

viruses, other malicious code, human organs and even people. [3] The anonymity 
offered by the darknet makes the darknet an ideal environment for various activities. 

The possibilities offered by the darknet cannot be assessed, having a certain amount 

of money you can buy anything. You can only limit your imagination – criminals are 

ready for anything for money. The more non-standard and complex desire, the more 

money will need to lay out. The very presence of such a network is already 
frightening, because it is difficult to even imagine how many illegal activities take 

place outside the countries and their intelligence services. 

When dealing with terrorist groups, many experts fear their capabilities, and 

much of the security community sees ISIS as a serious threat to the security of 
Western infrastructure. A terrorist can attack critical infrastructure for sabotage or 

computer systems to steal sensitive data that will be used in other activities. The use 

of cyber weapons is a novelty in the terrorist space; this is actually a risk that has its 

advantages, so let's look at some of them: 

• The pre-attack phase is the covert organization and planning of a 
cyberattack that poses a low risk of traditional terrorist attacks, as nothing needs to 

be done "on the spot", all planning is done in the heart of the terrorist organization's 

management. 

• Using the zero-day vulnerability provides a real advantage to attackers and 
minimizes the risk of failed operations, while maximizing the effectiveness of cyber 

weapons. 

• Special developments can be purchased in the criminal underground and 

used for targeted attacks. 
• The cost of cyberweapons is very cheap compared to the cost of 
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conventional weapons (weapons, explosives, vehicles, tanks, planes, missiles, etc.). 

• The choice of cyber weapons allows terrorists to remain "under the radar" 

before attacks. 

• Cyberweapons can also have similar effects, if not stronger, because they 
can hit much more targets. 

What are the goals of cyberweapons? There are actually a lot of goals, in fact, 

probably almost every strategic infrastructure of the country, such as industrial 

management systems, communication network and defense system is quite well 

suited for this role. Although terrorist groups do not have the time and knowledge to 
design new cyberweapons, there is a specific risk that artisanal threat subjects may 

reverse code development by obtaining developers from low-income countries such 

as India. This choice is also due to religious affiliation, but if you start to understand 

this, the material will be enough for at least one more article. I suggest to finish this 
article and draw conclusions. 

Conclusions. Many technologies in our time are contradictory and many of us 

have not even thought about some of their sides. The technological process of course 

cannot be stopped and no one will give up the modern benefits of mankind, all hopes 
fall on the shoulders of engineers and governments who must decide this problem 

together. This article does not completely cover even a small part of this topic, you 

can of course find more details on the Internet. 

 

References: 
[1] Левченко, О. Г., Землянська, О. В., Праховнік, Н. А., Зацарний, В. В. (2019) Безпека 

життєдіяльності та цивільний захист. Київ: Каравела. 

[2] ISBN 978-966-222-997-4. 

[3] Weimann, Gabriel. (2017). Terrorism in cyberspace. Retrieved from 
https://doi.org/10.1177/1077699017701931. 

[4] Праховнік, Н. А., Землянська, О. В., Максим, К. Є. Кібератаки – тероризм ХХІ століття. Матеріали 

Всеукраїнської ХVІІ науково-методичної конференції «Проблеми охорони праці, промислової та 

цивільної безпеки» (с. 193-196). 2017, Київ, Україна: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

  

https://doi.org/10.1177%2F1077699017701931


 

112   Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften: 2020  Band 4 
. 

 

DOI 10.36074/25.12.2020.v4.35 
 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 
ЗАНЯТТЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

Городинський Сергій Ілліч 
старший викладач кафедри МК та ВМ 

ВДНЗ Буковинський державний  медичний університет 
 

УКРАЇНА 

 
В умовах сьогодення можна сміло стверджувати, що одним із головних 

завдань сучасної науки – є проблема пошуку способів щодо покращення якості 
здоров’я та продовження людського життя. Як показують події, що відбуваються 
у світі здоров'я людини є найвищою цінністю і залежить від цілого ряду 
об'єктивних і суб'єктивних факторів. 

Отже, запровадження сучасних інформаційних технологій надає 
можливість  для розв’язання низки питань, які мають прямий вплив на 
підвищення якості життя, підвищення інформаційної освіченості суспільства, 
інтеграцію України у світове інформаційне товариство. Галузь фізичної культури 
та спорту не є винятком на шляху впровадження інформаційних технологій. 
Інформаційні технології формують принципово новий стиль роботи в системі 
організації занять оздоровчої спрямованості. 

Головним фактором, що поєднує усі компоненти фізичної культури, є 
фізкультурноспортивна діяльність, яка спрямована на фізичне вдосконалення 
людини. На думку Юхно О.О. у сфері фізичної культури доцільно говорити про 
специфічну діяльність, пов'язану зі зміцненням здоров'я, розвитком фізичного 
потенціалу й досягненням фізичної досконалості. Фізична активність, як і будь-
яка людська діяльність, не існує інакше, як у формі дії й мети цієї дії. Як наслідок 
умови й способи організації фізичної активності впливають на її формування. 
Використання інформаційних технологій у заняттях фізичною культурою слід 
розглядати як компонент, що виконує функцію ініціації фізичної активності. 
Сучасний розвиток техніки визначає поява все більшої різноманітності 
інформаційних технологій, що забезпечують широкий спектр занять фізичною 
культурою різних груп населення [Юхно ]. 

Слід визнати, що використання інформаційних технологій в навчальному 
процесі дає можливість вивчати на якісно новому рівні усі без виключення 
навчальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки. 

Інформаційнокомп’ютерні технології (ІКТ) – технології, пов’язані зі 
створенням, зберіганням, передачею, обробкою і управлінням інформацією, 
дозволяють управляти інформацією за допомогою комп’ютерів і програмного 
забезпечення, різних пристроїв і систем зв’язку. 

Проаналізувавши роботи Ажиппо О.Ю. та Ісаченко М.А. можна узагальнити 
що Інформаційно-комп’ютерні технології використовують: як засіб навчання й 
організації інтелектуального дозвілля; для біомеханічного аналізу техніки руху 
спортсменів, створення моделей тренувальних і змагальних ситуацій і як засіб 
автоматизації процесів обробки результатів змагань і наукових досліджень; для 
інформаційно-методичного забезпечення та управління навчально-виховним 
процесом у навчальних закладах, спортивних установах і організаціях; при 
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організації моніторингу фізичного стану та здоров’я тих, хто займається; як засіб 
автоматизації процесів контролю, комп’ютерного тестування фізичного, 
функціонального, розумового і психологічного станів тих, хто займається, і 
корекції результатів навчально-тренувальної діяльності; у рекламній, 
пропагандистській та підприємницькій діяльності у сфері спорту. 

У зв’язку із посиленою інтенсифікацією навчального процесу у вузах за 
останній період відзначається неухильна тенденція зниження обсягу рухової 
активності студентів, що особливо негативно позначається на фізичному 
розвитку, фізичній підготовленості й функціональному стані, тому особливу 
соціальну значимість здобувають питання збереження й зміцнення здоров'я 
учнівської молоді.  

А отже, повертаючись саме до проблем сьогодення фахівці одноголосно 
стверджують, що заповнення інформаційного вакууму можливо на основі 
використання в процесі фізичного виховання можливостей інформаційних 
технологій. Особливої актуальності набувають теоретичні та практичні аспекти 
розробки інформаційних технологій фізичного виховання, які б сприяли 
підвищенню якості фізичної культури у вищих навчальних закладах. А 
комп'ютерні інформаційні системи є ефективним джерелом популяризації та 
пропаганди здорового способу життя. 

Висновки. Інформаційні технології в фізичній культурі надають можливість 
студентській молоді вийти на більш якісний рівень забезпечення здорового 
способу життя. Йти в ногу із розвитком економіки та готувати 
конкурентноспроможним, та здоровим фахівцем і є головним завданням 
кожного навчального закладу. 
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УКРАЇНА 

 
Відповідно до статті 2 Закону України «Про Національну поліцію України» 

завданнями поліції є забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і 
свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності;  
надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 
особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги [1]. Інколи для виконання своїх 
повноважень поліцейський змушений застосовувати такий поліцейський захід 
примусу, як вогнепальна зброя.  Але цей захід є найбільш суворим та 
застосовується тільки в крайніх випадках. Тому для правильного застосування  
поліцейський повинен добре володіти навиками вогневої підготовки. 

Вогнева підготовка - це комплекс заходів, спрямований на вивчення 
поліцейським основ стрільби з вогнепальної зброї, правомірного її застосування 
(використання) та вдосконалення навичок безпечного поводження з нею, 
швидкісної та влучної стрільби по нерухомих і рухомих цілях, з різних положень, 
в обмежений час, в русі тощо; [2].  

В систему  службової підготовки входить вогнева підготовка, яка дає 
можливість отримати важливі знання, які потрібні кожному поліцейському. Це 
матеріальна частина зброї, знання різноманітних способів усунення затримок 
при стрільбі, правил застосування чи використання вогнепальної зброї та 
високий рівень володіння зброєю, а також це уміння  приймати правильні 
рішення під час стресових та надзвичайних ситуацій. 

Можна зазначити, що вогнева підготовка є фундаментальним предметом 
професійної службової підготовки поліцейських, відповідно вона спрямована на 
формування стійких навичок у поводженні з вогнепальною зброєю, навчання 
поліцейських діяти в умовах, пов’язаних із ефективним і правомірним 
застосуванням зброї та виховання у курсантів стійких психічних якостей, які б 
давали змогу швидко та правильно орієнтуватись у типових ситуаціях. 
Професійне володіння поліцейськими вогнепальною зброєю у подальшому 
дозволить їм не тільки професіонально виконувати свої обов’язки, але й в 
екстремальних випадках зберегти своє життя та життя інших людей від 
протиправних дій правопорушників. 

Кожному майбутньому поліцейському важливо зрозуміти, що навіть 
маленька помилка в його діях може вартувати людині життя або ж просто 
зіпсувати все майбутнє, а поліцейському й життя, й кар’єри. Тому потрібно 
раціонально застосовувати вогнепальну зброю та навики вогневої підготовки, 
розрізняти ситуації коли її потрібно застосовувати у виняткових випадках, а коли 
без попередження. Тільки комбіновані знання надають можливість 
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поліцейському швидко реагувати, точно та правильно здійснювати 
застосування зброї [3]. 

Актуальним постає питання про вдосконалення форм і методів вогневої 
підготовки серед курсантів нової поліції, бо вміння правильно використовувати 
вогнепальну зброю дуже важливе. Окрім того, для поліцейського це є гарантією 
власної безпеки. Майбутній поліцейський повинен не тільки бути фізично 
готовий і вміти влучно стріляти, але також зобов’язаний знати як правильно 
зберігати, переносити, використовувати і застосовувати зброю, яка є на 
озброєнні Національної поліції [3]. Вивчення основ стрільби завжди пов’язане з 
вивченням матеріальної частини зброї, прийомів та правил стрільби. Цим 
забезпечується глибоке розуміння складу зброї та явищ, що відбуваються під 
час пострілу. 

Отже, особливість вогневої підготовки визначається тим, що необхідно 
максимально ефективно використовувати навчальний час та матеріально-
технічну базу.  А також важливо не тільки навчитися, а й підтримувати 
професійну тренованість. Необхідність підтримки професійної майстерності 
часто недооцінюється, але від цього залежить життя людей. 
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Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что государственные 

требования в Республике Казахстан к роли физической культуры и спорта 
направлены на формирование у подрастающего поколения устойчивых 
мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью; целостного 
развития физических и психических качеств; творческого использования 
средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В этих 
условиях существенно повышается статус физической культуры как учебной 
дисциплины и как важнейшего компонента целостного развития личности. 
Необходимость формирования основ здорового образа жизни у младших 
школьников находит отражение в основных положениях государственного 
общеобязательного Cтандарта начального образования Республики Казахстан, 
где содержание предмета «Физическая культура» направлено «на развитие 
физических качеств, интереса к самостоятельному выполнению 
общеразвивающих упражнений; на привитие культуры здорового образа жизни; 
на формирование представлений о роли физической культуры в жизни 
человека, умений самостоятельно находить информацию о спорте, 
национальных видах спорта и использовать ее для укрепления здоровья; на 
формирование культуры общения со сверстниками в условиях учебной, 
игровой и соревновательной деятельности» [1, 2].  

Требования к уровню подготовки по обновленному содержанию 
начального образования определяются через ожидаемые результаты 
обучения: «применяет навыки выполнения самостоятельной/совместной 
работы для достижения согласованных целей; знание правил и 
композиционных приемов во время выполнения комплекса физических 
упражнений; правильную последовательность выполнения физических 
упражнений, демонстрируя понимание времени, пространства и навыки 
координации движений; специальные упражнений для устранения недостатков 
физического развития и вероятных рисков для здоровья; основные принципы 
здорового питания и двигательного режима». Эти результаты играют важную 
роль в привитии младшим школьникам здорового образа жизни, повышении 
оздоровительного воздействия физической культуры на организм, 
формированию самостоятельности при выполнении общеразвивающих 
упражнений (П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Э.Я. Степаненкова) [3, 4].  

Это подтверждают и результаты опроса учителей и учеников в школах 
№182 и №149 Алатауского района города Алматы (около 90% учителей 
считают, что итогом решения образовательных задач урока должны стать 
выработанное умение и интерес учащихся самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями, подвижными играми и использовать их в 
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свободное время; около 80% учащихся хотели бы заниматься далее 
самостоятельно общеразвивающими упражнениями), а также фактические 
данные о том, с каждым годом в республике увеличивается число участников 
различных спортивных секций, развиваются национальные спортивные лиги по 
национальным и массовым видам спорта, проводятся спартакиада школьников 
по зимним и летним видам спорта.  

Тем не менее, анализ практики физического воспитания начальных школ 
республики позволил обнаружить низкий уровень физического развития 
младших школьников, низкие показатели сформированности навыка 
самостоятельности при выполнении общеразвивающих упражнений, что 
приводит к ухудшению состояния здоровья, снижению уровня физической 
подготовленности младших школьников. Кроме того, значительная часть 
фактических данных о проблеме по наличию спортивных залов в школах РК не 
внушает оптимизма: в 1970 школах РК отсутствуют спортзалы, больше 60% 
школ занимаются в две смены, есть еще трехсменные школы. Данный вывод 
подтверждается выступлением вице-спикера Мажилиса РК Г. Исимбаевой, 
которая считает, что в типовых зданиях общеобразовательных учреждений 
имеется один спортзал от 132 до 300 квадратных метров. Он ежедневно 
пропускает 40 классов в день, что составляет 20 классов за одну смену. В 
результате в среднем одновременно в одном зале занимаются четыре класса 
или 100-120 учащихся. Спортивный зал - четыре угла, четыре класса - в 
четырех углах занимаются физкультурой. Кроме разминки на месте и бега на 
месте что можно сделать? Это не выполнение Стандарта. По большому счету 
просто идет профанация урока физкультуры [5].  

Выявленные недочеты свидетельствуют в том, что во многих школах 
Казахстана отсутствуют даже благоприятные условия для комплексного 
физического развития личности.  

Большое внимание в контексте нашего исследования было уделено 
работам, где исследуется роль общеразвивающих упражнений в начальной 
школе (Смирнова Л.А. [6], Захаров Е.Н. [7], Залетаев И.П. [8], Петров П.К. [9]); 
теоретические, дидактические и методические основы формирования 
самостоятельности средствами физической культуры (Буцинская П.П. [10], 
Крутиков В.Н. [11], Логинов В.В., Найн А.А. [12], Колосова Е.В. [13]). 

На основе анализа научной литературы, исходя из задач исследования, 
мы пришли к следующим выводам: 

«Самостоятельность - наиболее ценное качество личности и 
предполагает, во-первых, независимость, способность самому, без подсказки 
извне, принимать и проводить в жизнь важные решения, во-вторых, 
ответственность, готовность отвечать за свои поступки и, в-третьих, убеждение 
в том, что такое поведение реально, социально возможно и морально 
правильно» [14]. Этот вывод позволяет нам говорить о том, что 
самостоятельность личности стимулирует к творчеству, улучшает 
мыслительные процессы индивида, повышает удовлетворенность 
деятельностью (учебой, спортом, досугом и т.д.).  

При выполнении общеразвивающих упражнений самостоятельность 
характеризуют следующие показатели: знание структуры общеразвивающих 
упражнений, понимание последовательности выполнения движений; умение 
рассказать о выполняемых движениях, используя терминологию; 
рефлексировать; применять полученные навыки в деятельности в учебное и 
внеучебное время. 
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Далее, исследования показывают, что младший возраст – самый 
благоприятный для формирования основных двигательных умений, развития 
двигательных функций, для воспитания интереса к физической культуре. 
Самые существенные изменения двигательного аппарата ребенка происходят 
в возрасте 8-12 лет. Дети этого возраста более приспособлены к 
кратковременным скоростно-силовым упражнениям динамического характера.  
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