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ECONOMICS
SETECENTRISM IN THE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
OF RUSSIA
Astakhin A.
The Belgorodsky State National Research University, Russia
Abstract
The article considers the specific features of the regional economies of Russia as objects of management in
the system of the network-centric approach with the proposal of ways to minimize management solutions, difficulties and shortcomings within the framework of theories of the classical approach. The properties of regional
systems, which differ, on the one hand, in stability, on the other, in increased sensitivity, have been revealed.
Keywords: network-centrism, regional economy, regional development, properties and characteristics of network-centric systems, development strategy.
The relevance of the topic of the study is due to
the following circumstances [1-11].
First, at the new stage of the development of industrial society in Russia, the trend towards an accelerated increase in the pace of technological changes is of
fundamental importance. Acceleration becomes the
main trend of social and economic development of Russian society in the near future. At the same time, since
the beginning of the twenty-first century, there has been
an unprecedented technological breakthrough in the
world, also due to the introduction of the so-called "digital economy." Its distinctive properties, as a system,
are the presence of potential and tools with increased
response and sensitivity to changes.
Second, the new second-generation industrial society (НИО.2) is a society based on a new development
of industrial material production, characterized by increased knowledge intentionality, accelerated transition to production of a knowledge-intensive product,
accelerated response to technological changes and transition to continuity of innovation, completion of processes of integration of production, science and education, combining the complex at micro and macro levels
of continuously complicated systems.
Thirdly, the sharp acceleration of the rhythm of
life and the increasing instability of the development of
the socio-economic sphere of the Territories contribute
to the increasing vulnerability of the population in daily
life.
Fourth, to respond adequately to today 's challenges of reducing the risk of population viability to an
acceptable level, There is a need to increase the mobility, sensitivity and response of the life-support system
of the population, For which, on the one hand, it is necessary to use the potential already available to improve
the system of life of the population, On the other hand,
to initiate the development of additional activities related to the rapid response to macroeconomic and institutional changes.
Fifthly, there is now a situation where traditional
economic science does not have sufficient knowledge
of how to manage complex systems. The definition of
a modern "complex system" is an important element of
knowledge. Complexity is not synonymous with a large
number of nodes and links. The number of objects and
connections is just one of the factors of complexity

even from the position of classical science. Here we
have a more serious challenge to science.
Sixth, scientific substantive interest is in finding
new approaches to managing complex regional systems
in the face of rapid change, uncertainty, lack or excess
of information, as well as a variety of structures and
events, novelty and various surprises. Adaptability to
change must be combined with high sensitivity to current situations and the ability to respond to unpredictable unexpected events of any complexity. At least it
means higher knowledge of participants of events and
situations, their high independence and responsibility at
all levels and links and also effective mechanisms of
coordination of participants, processes, events and situations. But it turns out not to be enough. Deep fundamental knowledge is needed.
As noted in scientific works Bolotskiy E.V., Butakov M.M., Vertakov Yu.V., Dedov L.A., Deitrich A.,
Kemeni T., Clark K., Kuznets S., Kuzhzhev E.N.,
Luzin G.P., MacMilan M., Today there is not enough
information on problems in socio-economic and natural-climatic regions, which does not allow to see the full
picture, and therefore to make informed decisions on
their elimination as accurately and promptly as possible.
In the Address to the Federal Assembly (March 1,
2018), President of the Russian Federation Vladimir
Putin proclaimed a new direction in economic and social policy, which in our opinion is related to sustainable development, as a "new quality of life" [14].
Studies of the following scientists may be included
in the direction of sustainable development of local
property: V.I. Danilov-Danilyan, O.S. Pchelintseva,
etc. [12-13]
The specific characteristics of systems to respond
to institutional and macroeconomic changes include the
dynamic nature of their development.
Theoretical and methodological base of researches
of economic dynamics in the context of social and economic development were investigated according to
works of l. Abalkina, A. Bogdanova, G. Kleynera, V.
Chekmareva, V. Solopova, etc.
The sensitivity issues of the system were considered in the context of the writings of F. Hayek, J. Clark,
F. Knight, Vukobratovich M., Tomovich R., and others.
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The works of Russian scientists - Gorodetskiy V. I.,
Yousupova R. M. et al.
Specific features of processes related to solving
problems of sensitivity and reaction of regional systems
were studied in the combination of works of V.A. Antoshin, V.G. Burlov, V.M. Burenko, A.A. Kosenko,
G.G. Malinetskiy, V.I. Pyumov, V.A. Shestakov, etc.
From the point of view of analysis of dynamic processes of security systems control, the works of A.M.
Lyapunov, V.I. Zubov, etc., were taken into account.
Setecentrism is a form of organizational behavior
in the form of organized activities distributed in a public environment of many participants, conditionally
united in an informal organization-community with
certain goals and mission.
The need for setcentrism arises from difficult external conditions, rapid changes, uncertainty, unexpected events, and particularly tough competition. The
integration of participants into a self-organized structure should provide synergies in improving the effectiveness of actions and new opportunities. Critical factors are: sensitivity to changes, interface of reaction
speed between participants and systems, possibility of
proactive actions, readiness for unexpected events, possibility of event management, reduction of time of full
cycle of action. Main signs of a setecentrizm [15-18].
1. Purposes. The network-centric organization is
able to purposefully achieve its stated goals through
self-organized activities of independent subsystems
and new forms of their organizational interaction.
2. Absence of system control and monitoring
center. It is meant that the subsystems of the system are
not directly controlled or controlled by the system, so
there is no explicitly dedicated control center among
the operating subsystems.
3. A single information, or rather informationideological, space. In the community, there is a single
information space available to all subsystems, in which
information is circulated and social communications
are carried out.
4. All subsystems are autonomous and independent. The subsystems are relatively independent
but are part of the system. Subsystems are independent
and have different goals, statuses, means of subsistence
and other attributes in the system.
5. Dynamic balance, commitment and self-organization. The network-centric model includes homeostasis, fractality and self-realization of participants.
We believe that it is advisable in the first approximation
to formulate the concept of "regional network-centrism" - a manifestation of the collective purpose of different communities at the level of the region as complex
dynamic socio-economic systems on the basis of the
principles of self-organization, partially ordered chaos
and uncertainty.
Generalization of the above-mentioned scientific
works made it possible to formulate general main properties of systems, which differ on the one hand, stability, on the other - increased sensitivity. In addition to
the main properties of the dynamic socio-economic
system of the region, they have additionally:
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1. Integrity. Ability of the system to preserve itself as a whole during a certain life cycle stage as well
as after various metamorphosis.
2. Modularity. The integrity of the system depends on its modular structure, that is, the nature of its
constituent parts and the interaction between these
parts. The modular structure requires certain costs and
complexity from the system, but these overhead costs
are covered by the benefits obtained - reliability, opportunities for further growth, survival, etc.
3. Fractality. The structure and processes in a
complex system have fractal nature - self-similarity
across horizontal space and vertical hierarchy. The diversity of forms and behaviors of complex structures is
based on relatively simple principles of fractal organization of form and processes. The modern concept of
fractal is developing, but it does not yet take into account the principle of limitation, namely, the boundaries of self-similarity. Fractal self-similarity is inherent
in the limited boundaries of fractal topologies. The selfsimilarity boundary is the second important fractal
principle, on par with self-similarity. Unlike infinite
mathematical fractals, real complex fractal systems are
always limited.
4. Membranes, openness and closure of the system. Complex systems are inextricably linked to the
environment and interact with it materially, energetically and information (openness). On the other hand,
the closure of the system ensures its integrity. For the
survival of the system, first of all, the balance between
its closure and openness is important. A key element in
ensuring this balance is the boundary regions, or membranes. It is in this balance between closure and openness of systems and in the action of membranes that the
stability potential of complex systems is laid down. In
modern science, membranes are still poorly studied (the
exception is the membrane of a living cell), and their
significance is much deeper than the functions of
simply a partition or filter. The membrane concept is
very important interdisciplinary in a wide variety of
fields of knowledge. Membranes may not only be passive objects, as is commonly believed. The membrane
is the most active and important element in complex
systems where critical processes occur. On the other
hand, the membrane concept also most adequately reflects the interaction of the subject with the object, the
perception of the subject of the surrounding world, the
development of knowledge, interfaces in information
systems, etc. It 's a whole science of contacts of various
kinds.
5. Dynamic balance. Complex systems perceived
by humans carry the properties of the dynamic nature
of matter at the micro level. Opposing forces, different
types of energy and potential, the struggle of chaos and
order create conditions of dynamic equilibrium of complex systems. If you select three levels of its inclusion
in the system hierarchy of the surrounding world - micromir, macromir (commensurate with the body and organs of human perception) and megamir - you can understand the basic principles of the dynamic nature of
systems. In macromire, the observer perceives and acts
according to his perception-action modalities. Perceived objects and events correspond to the scale of its
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perception organs and reaction time. Let 's call it the
characteristic scale of the observer. A micromyr (and
megamir) is an area of spatial scales of significantly
smaller (large) characteristic scale of an observer,
where objects and events are no longer discernible or
achievable to the observer. Megamir at the observer one
(it is space) as opposed to many micromirs. The dynamic of the furious micromir is disproportionately
large in relation to the macromir and seems to the observer to be over-chaotic. But the chaos of the micromir
is structured. In some circumstances it performs a destructive role, in others it performs a creative role.
Competition of creating and destroying chaos of micromir generates dynamics of macromir objects and creates in it the driving force of observed macro-events.
6. Self-organization and order parameters. In
order to understand self-organization and its mechanisms, it is necessary to significantly rebuild the basic
paradigm in the existence of a scientific world view.
Thanks to the concepts of dynamic equilibrium, it is
possible to understand how the energy of micromir objects forms the structure and order of the observed
macromir. The essence of self-organization is the interaction of elements within complex systems, which results in new macroscopic properties of these systems.
The synergetic model of Hermann Haken provides an
explanation for the formation of coordinated behavior
(coherence) of elements in the process of self-organization and includes three important concepts: 1) parameters of order, 2) principle of subordination, 3) cyclic
causation. The order parameters determine the behavior
of all potentially diverse elements of the system. According to the principle of subordination, information
is compressed in accordance with order parameters. Instead of describing the system by means of a huge number of its elements and details of their behavior, only
order parameters are described. Another phenomenon
of self-organization is cyclic causation. Order parameters define the behavior of all elements of the system,
and they simultaneously affect and define order parameters. An example of self-organization in Haken society
shows a child 's learning of a native language, manifestation of a national character, etc. Language is a powerful tool of self-organization of society. Language is
the medium of parameters of order in society and lives
longer than people, speakers of the language.
7. Homeostasis. Complex dynamic open systems
need a complex mechanism of self-regulation of internal and external dynamic equilibrium and their coordination among themselves. This homeostasis is one of
the most important elements of complexity. Internal dynamic equilibrium is ensured by coordination between
internal elements of the open system. External dynamic
equilibrium is ensured by coordination between the
open system and the external environment. Homeostasis is a complex mechanism of self-regulation and
preservation:
1) integrity of the system in the environment,
2) relative consistency of internal structure, functions and properties of the system in changing external
environmental conditions,
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3) stability of the main functions of interaction of
the system with the environment. The operation of system homeostasis has limitations and works within
strictly limited limits. You can specify these limits as
specific parameters and measure them. In this sense, for
each complex system, you can specify a parametric survival window beyond which the system breaks down.
However, the phenomenon of homeostasis is that in the
process of adapting a complex system to external variable conditions, the parametric survival window can
change, both smoothly and discretely.
8. Evolutionary character. Any complex system
is the product of complex evolutionary development. In
nature, all simple and complex systems have their own
limited life cycle (genesis, development, completion).
So everything we see around, including complex systems, was once created in one way or another. Evolving, complex systems surges overcome qualitative
boundaries of complexity, opening up for their development new spaces of opportunities, for example - information reflection of the surrounding world, ability to
learn, consciousness, mind. The life of any complex
system is limited, not limited only to movement, development. (Subjective from the position of observer).
9. Informatsionnost. Complex systems are inherent in information processes. Information is based on
matter, its movement, energy, and how matter itself
goes through its life cycle of development (genesis, development, completion). Reflecting the properties of
matter, information can be stored (it is an analogue, correspondence to the space and structure of the substance)
and participate in the processes of transmission, reading, writing (it is an analogue, correspondence of time
and energy). Informatization of human activity processes allows them to be optimized and made more efficient and faster. This, in turn, inevitably reveals new
opportunities for the subject - determination, self-reproduction and consciousness.
10. Commitment. The system 's purpose is determined by the presence of a control loop - a feedback
target tracking mechanism. The essence of this kind of
control mechanism is the cyclicity of the tracking algorithm. The loop of the control loop algorithm of the first
kind is conditionally as follows:
0) the purpose is set,
1) the desired target position is determined,
2) determine the current position of the system,
3) the differential is calculated (deviation of the
current position from the target),
4) the condition "if the differential is zero, then
the" goal is achieved, "then the transition to item 0, if
the differential is not zero, the next paragraph continues," is checked,
5) a program of action on differential reduction is
formed,
6) the action program is executed,
7) the cycle is complete - further transition to
item 1.
Ultimately, it should be limited to the formation of
concentrators - life security, social justice and well-being of the population, economic viability.
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Fig. 1. Properties of managed dynamic socio-economic systems.
At the same time, we believe that the concept of
"life support" should be considered more broadly than
is common in the scientific literature and include such
components as political, legal, economic, technocratic,
environmental and other security concepts on the basis
of ensuring the long-term sustainability of the development of the population and territory.
The term "social justice and well-being of the population" refers to social and economic security and
equal access to health and education services, public
health and the ability to meet the needs of housing,
food, clothing and other benefits, as well as cultural and
spiritual needs.
The term "economic viability" should be understood to mean the resource security of the economic
sector, the high competitiveness of the economy, its
ability to respond quickly to changing macroeconomic
conditions, external and internal challenges and threats,
and to attract investment through innovation and new
knowledge.
On this basis, the socio-economic system of the region in terms of sustainability and increased sensitivity,
we propose to consider as an object of programme-targeted management, including a set of elements of the
management process, connected structurally and functionally into a holistic model aimed at solving the objectives of the region (economic security, environmental balance, social protection and well-being, quality of
life, competitive advantages, achievement of socioeconomic criteria for sustainable development).
The main thing in the concept of regional network
centrism is information superiority (full information
picture), distributed power of forces and resources (network), well-thought-out and accurate actions at an early
stage (pre-emptive, preventive actions). All this creates
the prerequisites for "extremely high rates of megalocal
change," that is, high speed management of actions and
events. This is what is called network-centric management (war, competition, territory). In principle, a syn-

ergistic term - "co-evolution of complex systems": economics, information technologies, business processes,
social sphere (in a broad sense) and organizational
management (self-organization) - is applicable. There
is a shift of emphasis from the management platform of
vertical power of the region to a distributed system of
independent subsystems and independent teams, which
constantly adapt to the changing situation and adjust
their goals according to a single plan. This is the determining factor and conditions for the survival of the system for the joint success of the subsystems.
In terms of building regional life systems, further
development of stability and sensitivity theory seems to
lie in the path of creating hierarchical self-adjusting
systems and systems optimal in sensitivity and response. The main content of sensitivity theory consists
of methods and methods of obtaining and using sensitivity functions, which are private derivatives of corresponding orders in solving problems of life support and
risk reduction.
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Goryunova S.
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Аннотация
В статье отмечается важность привлечения иностранных инвестиций как в экономику России в целом,
так и в экономику регионов, в частности. Положительные результаты социально-экономического развития
Калужской области подтверждают эффективность проводимой политики в данном регионе. В основу стратегии развития области положена идея поддержания благоприятного инвестиционного климата, характеризующегося низкими рисками инвестирования, предоставлением налоговых льгот и субсидий, конкурентоспособных тарифов на услуги естественных монополий, поощрения атмосферы предпринимательской
активности.
Abstract
The article notes the importance of attracting foreign investment both in the Russian economy as a whole and
in the economy of the regions in particular. Positive results of the socio-economic development of the Kaluga
region confirm the effectiveness of the policies in this region. The regional development strategy is based on the
idea of maintaining a favorable investment climate characterized by low investment risks, providing tax incentives
and subsidies, competitive tariffs for natural monopolies, and encouraging an atmosphere of entrepreneurial activity.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, социально-экономическое развитие,
конкурентоспособность.
Keywords: investment, investment activity, socio-economic development, competitiveness.
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Вне зависимости от уровня экономического
развития любая страна нуждается в привлечении
иностранных инвестиций. Это обусловлено участием государств в международном разделении
труда и перемещением капитала в открытые для
предпринимательства отрасли. Российская Федерация не является исключением. Иностранные инвестиции в России также необходимы, как капитал
для решения местных стратегических задач и экономического роста. Одним из приоритетных и актуальных направлений государственной экономической политики России является обеспечение притока иностранных инвестиций в страну, то есть
обеспечение долгосрочными вложениями капитала, вывезенного из одной страны, в предпринимательскую и иного вида деятельность другой страны
с целью получения прибыли.
В экономической теории под инвестициями
принято понимать долгосрочные вложения капитала в различные отрасли внутри страны и за ее пределами с целью извлечь прибыль [4, с. 62]. При
этом приравнять инвестиции к простому финансовому инструменту нельзя - их значимость гораздо
выше.
В зависимости от источника средств, выделяют инвестиции:
 государственные – выделенные из бюджета;
 частные – поступают от частного фонда
или отдельного инвестора;
 производственные – направленные на развитие индустрии;
 интеллектуальные – вкладываются в человеческий капитал;
 иностранные – поступают из-за рубежа [6,
с. 44].
Инвестиции относятся к числу важнейших
факторов развития социально-экономической системы страны. Их масштабы, структура и эффективность по существу определяют состояние, перспективы и конкурентоспособность национальной
экономики. Изменения в количественных соотношениях инвестиций влияют на объем общественного производства и занятости населения, структурные сдвиги в народнохозяйственном комплексе,
развитие отраслей и сфер экономики [8, с. 23].
Кроме того, именно динамика инвестиций является тем фундаментальным параметром воспроизводственного процесса, который отражает распределение ресурсов между текущим потреблением и формированием базы для будущего роста.
Рассмотрим важнейшие направления развития инвестиций [15]:
1. Формирование ресурсов для воспроизводства экономики.
Инвестиционные ресурсы обеспечивают постоянное замещение изнашиваемых факторов производства. В этом случае, инвестиционная деятельность является одной из важнейших цепей обратной связи в воспроизводственном процессе.
Объем формируемых инвестиций определяет
тип воспроизводства экономики: простой, расширенный или суженный. Основным индикатором в
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этом случае выступает показатель чистых инвестиций. Если объем валовых инвестиций превышает
объем амортизационных отчислений и, следовательно, чистые инвестиции представляют собой положительную величину, прирост производственного потенциала обеспечивает расширенное воспроизводство.
2. Обеспечение роста доходов в экономике. Изменение объема чистых инвестиций неизменно ведет к изменению доходов в экономике. Этот эффект
основан на том, что потоки доходов и расходов взаимосвязаны: расходы одного хозяйствующего
субъекта выступают как доходы другого. Всякое
изменение дохода при определенном соотношении
между потреблением и сбережением вызывает соответствующее изменение потребления и сбережения. Поэтому рост первоначального объема инвестиций ведет к многократному увеличению доходов на последующих стадиях. Это так называемый
эффект мультипликатора.
Дж. М. Кейнс в работе «Общая теория занятости, процента денег» описывает этот процесс так:
«...когда происходит прирост общей суммы инвестиций, то доход увеличивается на сумму, которая
в К раз превосходит прирост инвестиций», где К это мультипликатор инвестиций (определенное соотношение между доходом и инвестициями). А вот
сокращение объема инвестиций приводит к еще
большему снижению доходов в экономике, потому
что эффект мультипликатора действует и в обратном направлении [9, с. 77].
3. Структурные преобразования общественного производства. Изменение структуры, пропорций общественного производства в целях его рационализации неосуществимо без значительных капиталовложений. С другой стороны, сами
инвестиции по своей природе стимулируют подобные изменения, так как концентрируются, прежде
всего, в наиболее эффективных и перспективных
секторах экономики, обеспечивая тем самым перелив капитала из одной отрасли в другую.
В настоящее время структура общественного
производства России существенно деформирована
с точки зрения отраслевой, территориальной и экономической пропорциональности. Опасными проявлениями структурной деградации являются угнетенное состояние научно-технологической и инновационной
деятельности,
топливно-сырьевая
ориентация экономики и ее экспорта, отсталость
машиностроительного комплекса. Отмечается относительно более высокая инвестиционная активность в сырьевых отраслях экономики и отраслях
естественных монополий, в то же время наблюдается явно недостаточное инвестирование в развитие высокотехнологичных наукоемких отраслей,
что закрепляет сложившиеся структурные диспропорции и консервирует преимущественно сырьевой тип экономики.
4. Реструктуризация хозяйствующих субъектов. Этот процесс требует, как правило, значительных объемов инвестиций для модернизации, снижения себестоимости выпускаемой продукции и
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освоения новых видов товаров и услуг, поэтому инвестиции в этом случае способствуют не только финансовому оздоровлению предприятия, но и его
адаптации к новым рыночным условиям.
5. Обеспечение инновационного типа развития
экономики. Эта функция обусловлена объективной
связью инвестиций с инновационными факторами,
их участием в научно-технической и инновационной деятельности. Инвестиции в инновационном
процессе являются одним из основных факторов,
обеспечивающих успех инновационной деятельности.
6. Группа социальных функций инвестиций
связана с обеспечением повышения занятости, воспроизводством «человеческого капитала», развитием социальной сферы и другими социальными
эффектами инвестирования. Получение этих социальных результатов возможно, прежде всего, за
счет инвестирования в развитие производства. С
другой стороны, целевые инвестиции в «человеческий капитал» - в науку, образование, здравоохранение также способствуют улучшению результатов

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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деятельности в экономике, поскольку расширяют
знания, удлиняют работоспособный период, укрепляют здоровье человека и т. д.
Показатели, характеризующие экономическое
развитие Калужской области (далее - Область),
подтверждают положительный экономический и
социальный эффект от проведения региональной
политики, в основу которой положена идея поддержания благоприятного инвестиционного климата
(низкие риски инвестирования, предоставление
налоговых льгот и субсидий, конкурентоспособные
тарифы на услуги естественных монополий) и поощрения атмосферы предпринимательской активности [17].
Данный факт подтверждает национальный
рейтинг состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации в 2019 году
(табл. 1), в котором Калужская область поднялась
на 9 пунктов вверх и занимает высокое четвертое
место после Москвы, Республики Татарстан и Тюменской области.

Таблица 1.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации в 2019 году [16]
Название региона Российской Федерации
Изменение позиции в рейтинге
Москва
+1
Республика Татарстан
+1
Тюменская область
-2
Калужская область
+9
Санкт-Петербург
-1
Тульская область
-1
Московская область
+2
Белгородская область
+3
Ленинградская область
+3
Ульяновская область
0

Действующая в данном регионе Стратегия социально-экономического развития Калужской области (далее - Стратегия) до 2030 года определяет
приоритеты и общий вектор развития области на
долгосрочную перспективу, обеспечение которых
строится на взаимодействии органов власти, бизнеса и общества [17].
План мероприятий по реализации Стратегии
представляет собой комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых органами государственной власти и

обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-экономического развития.
Механизмом реализации Стратегии выступают государственные и ведомственные целевые
программы, которые осуществляются в соответствии с планом мероприятий, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 14
февраля 2019 года № 107.
Стратегия Калужской области реализуется в
три этапа (рис. 1).
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Рис. 1. Этапы реализации Стратегии развития Калужской области [15].
1 этап: 2009 – 2013 гг. – акцент делается на
технологическую модернизацию в выбранных сегментах и преодоление инфраструктурных ограничений.
Определим достигнутые результаты [17].
Финансовый и инвестиционный потенциалы
существенно возросли. Бюджет области имеет социальную направленность. Доля расходов на социальную сферу составила 59,6 % от общего объема
расходов бюджета.
В структуре расходов консолидированного
бюджета области значительный удельный вес занимают расходы на образование – 27,5 %, на национальную экономику – 21,2 %, на социальную политику – 13,6 %, на здравоохранение – 13 % и на жилищно-коммунальное хозяйство – 9,6 %.
За счет инвестиционной деятельности созданы
новые отрасли - автомобилестроение, фармацевтика, туризм, логистика. Активно развиваются агропроизводство, жилищное строительство. Это диверсифицирует экономику области и повышает ее
устойчивость.
2 этап: 2014 – 2019 гг. – привлечение на территорию области новых жителей, сохранение постоянно проживающих калужан. Для этого необходима системная работа с качеством среды проживания.
Отдельные
элементы
инновационной
инфраструктуры используются для системного девелопмента среды.
К наиболее значимым результатам реализации
Стратегии на втором ее этапе с учетом развития
кластеров и реализации проектов можно отнести
следующие:
1. Достижение бездотационности бюджета региона.
2. Совершенствование государственных мер
поддержки инвестиционной деятельности, снятие
административных барьеров (в том числе по сокра-

щению и упрощению процедур, связанных с сопровождением проектов и выдачей разрешительной
документации), активное использование механизма
частно-государственного партнерства в направлении создания индустриальных парков, позволяющих концентрировать инвестиционные потоки и
тем самым минимизировать расходы как региона,
так и инвесторов на размещение производств.
3. Принятие решения о создании особых экономических зон (далее - ОЭЗ) промышленно-производственного типа, действие которой позволит повысить темпы социально-экономического развития
Области в целом и ее южных территорий в частности.
4. Создание нового направления развития области – автомобилестроения. Привлечение на территорию области крупнейших производителей легковых и грузовых автомобилей, а также автокомпонентов. Запланированное строительство завода
двигателей концерном «Фольксваген» дало старт
для перехода от промышленной сборки к более глубокой локализации производства автомобилей.
5. Создание профессионального образования,
направленного как на обеспечение трудовыми ресурсами предприятий, обладающих новыми для
Области компетенциями, так и развитие существующих. Под новые компетенции в автомобилестроении стартовал проект по подготовке мехатроников
и автомехатроников высшего звена в КФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
6. Развитие жилищного строительства за счет
комплексной малоэтажной застройки с планируемым размещением сразу всей социальной инфраструктуры.
7. Развитие молочного скотоводства (в том
числе на основе высокотехнологичных механизмов), специализированного мясного скотоводства,
птицеводства, тепличного овощеводства и других
отраслей позволит укрепить продовольственную
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безопасность и осуществить импортозамещение не
только на региональном, но и на федеральном
уровне.
8. Привлечение иностранных инвестиций для
развития и функционирование крупнейших промышленных предприятий Области.
Формирование и развитие территориальных
кластеров является эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации экономической интеграции в регионе, в
том числе в результате ускоренного наращивания
инфраструктурного и кадрового потенциала, развития сети конкурентоспособных поставщиков и сервисных организаций, обеспечения необходимого
учета потребностей бизнеса в рамках механизмов
территориального планирования [16].
К числу приоритетных относятся семь пространственных кластеров [17]:
 жизнеобеспечения и развития среды;
 биотехнологий, фармацевтики, медицинских услуг;
 образовательный;
 автостроительный;
 транспортно-логистический;
 туристско-рекреационный;
 агропищевой.
Кроме того, главный продукт, который регион
предлагает инвесторам – это размещение производств в 12 индустриальных парках и на двух площадках особых экономических зонах (далее – ОЭЗ)
в Людиново и Боровске.
Индустриальные парки – это полностью подготовленные земельные участки со всей необходимой инфраструктурой и коммуникациями: электричеством, газом, водой и очистными сооружениями,
а также с четко прописанными юридическими правами. Их преимущество в том, что на предлагаемых
площадках можно размещать любые производства:
от фармпредприятий до автомобильных заводов,
при этом инвестор не несет никаких скрытых или
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дополнительных расходов. Именно в индустриальных парках свои проекты реализовали компании
Lafarge, Nestle, Continental, Fuyao Glass, Samsung,
L,Oreal, General Electric, Magna и др.
Опыт Области показал, что индустриальные
парки – максимально понятный, выгодный и поэтому востребованный инвестором продукт. Сегодня на территории парков реализуются более 100
инвестиционных проектов. Именно в формате индустриальных парков состоялись российские проекты мировых концернов Volkswagen, Volvo,
Continental, Fuyao Glass, Peugeot-Citroen-Mitsubishi
и многих других. Все индустриальные парки располагаются вблизи транспортных артерий региона,
имеют выход на таможенные и логистические терминалы, прозрачны для инвестирования [17].
На выбор для размещения бизнеса предлагаются земли в любом из 12 индустриальных парков.
Их общая площадь – 7 545,76 га, из них 3 478,76 га
свободны. Если инвестору невыгодно вкладываться в строительство крупного завода, он может
открыть производство на построенных с учетом его
потребностей площадях – технология Built-to-Suit
или подобрать адаптированные браунфилды [15].
ОЭЗ промышленно-производственного типа
«Калуга» создана в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1450 на территории Людиновского
района Калужской области.
В настоящее время ОЭЗ ППТ «Калуга» - это
две площадки:
Людиновская (расположена на юге области, ее
специфика дает преимущества для развития предприятий крупных и средних промышленных производств, предприятий по производству стройматериалов, деревообработки);
Боровская (расположена на севере области, на
границе с Новой Москвой, по соседству с наукоемкими производствами, лабораториями и инженерными центрами, а также крупным логистическим
терминалом) (рис. 2).
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Рис. 2. Территориальное расположение особых экономических зон в Калужской области [17]
Основными целями создания ОЭЗ, индустриальных парков и инвестиционных площадок в Области являются:
 создание высокопроизводительных рабочих мест и обеспечение, тем самым, занятости населения;
 привлечение квалифицированных специалистов на работу и проживание в регион и улучшение, тем самым, демографической ситуации;
 снижение территориальных диспропорций
развития региона;
 снижение уровня монопрофильности территорий;
 повышение устойчивости экономики региона за счет ее диверсификации;
 увеличение налоговых доходов регионального бюджета за счет создания новых производств,
что создает необходимый финансовый ресурс для
дальнейшего развития региона и повышения качества жизни населения;
 минимизация сроков и затрат инвесторов и
региона на реализацию инвестиционных проектов,
в том числе за счет обеспечения юридической чистоты участков, создания инженерной и транспортной инфраструктуры, компактного размещения инвестиционных проектов.
Следствием перечисленных целей является
обеспечения роста качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности региона и
устойчивого экономического развития.
3 этап: 2020 – 2030 гг. – использование комбинации инновационных, человеческих и средовых
ресурсов территории, образующих каркас, для эффективного развития.

Реализация Стратегии на данном этапе подразумевает достижение приоритетов за счет развития семи пространственных кластеров и реализации 12 проектов [17].
Стратегические приоритеты для Области:
пространственная организация и комплексное
развитие территорий на основе нового «пакета ресурсов»;
создание инновационной инфраструктуры,
влияющей на весь диапазон задач социально-экономического развития области;
поддержка развития кластеров, влияющих на
основные показатели социально-культурного и экономического развития области.
Проанализировав статистические данные по
иностранным инвестициям, привлекаемым в Калужской области, можно констатировать факт
укрепления позиции данного региона в рейтинге
инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации.
Необходимо отметить положительные результаты инвестиционной политики региона в 2019
году [17].
Так, количество заключенных соглашений с
инвесторами – 207, количество открытых предприятий – 108. Планируемый объем инвестиций – 626,9
млрд. руб., осуществлено капитальных вложений –
443,7 млрд. руб., количество запланированных рабочих мест – 54 408, количество созданных рабочих
мест – 30 615.
Кроме того, развитая инвестиционная деятельность Калужской области приводит к расширению
товаров и услуг, возрастанию экспорта готовой
продукции, сбалансированному развитию всех отраслей экономики, повышает их конкурентоспособность.
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Очевидна разработка новых технологий, автоматизация, роботизация и модернизация технологических процессов.
Действующая в данном регионе Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года определяет приоритеты и общий
вектор развития области на долгосрочную перспективу, обеспечение которых строится на взаимодействии органов власти, бизнеса и общества.
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ОЦІНКА СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ ЗА РЕГІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ
УКРАЇНИ
Погосян Л.О.
аспирант за специальностью 051
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
ASSESSMENT OF THE SOCIAL TENSION STATUS BY REGIONAL SYSTEMS OF UKRAINE
Pohosyan L.
Kharkiv National Economy and Economy University Semen Kuznetsya
Анотація
Оскільки соціальні та економічні показники тісно залежать один від одного у зв'язку із цим оцінка
соціальної напруженості, не можлива без економічних, а лише через соціальні показники. Обрання показників соціально-економічного розвитку було проведено раніше, ці показники були обранні, як ті що мають
найбільшу вагомий вплив на ВРП в українському суспільстві та економіці впродовж 2015-2018 років. За
допомогою цих показників є можливість оцінити фінансовий сторону збитків від соціальної напруженості.
Для в першу чергу була проведена побудова інтегрального показника соціальної напруженості. Побудова
інтегрального показника соціальної напруженості був побудований за допомогою таксономічного методу,
отримання інтегрального показника запропонованого З. Хельвігом, оскільки він відповідає вимогам.
Abstract
Since social and economic indicators are closely dependent on each other in this regard, the assessment of
social tensions is not possible without economic, but only through social indicators. The selection of indicators of
socio-economic development was carried out earlier; these indicators were selected as those that have the most
significant impact on GRP in Ukrainian society and economy during 2015-2018. With these indicators it is possible
to estimate the financial side of the losses from social tensions. For the first time, an integral indicator of social
tension was constructed. The construction of the integral indicator of social tension was built using the taxonomic
method, obtaining the integral indicator proposed by S. Helvig, because it meets the requirements.
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Ключові слова: розвиток, соціальна напруженість, економічний розвиток, соціальний розвиток, інтегральний показник.
Keywords: development, social tension, economic development, social development, integral indicator.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Соціальна напруженість на сьогоднішній день розглядається з різних аспектів виникнення і прояву
соціальної напруженості. Проблемою дослідження
соціальної напруженості та впливом її виникнення
займалися такі вчені : Анікіна Л. А Артеев А. В.,
Артеменко В. Григаса Р., Давидова А.А., Дюркгейма Е., Донченко Ю. В., Євченко А. В., Железняков С. С. [1], Клебанова Т. С.[2-6], Трунова Т. Н.[2],
Гур'янова Л. С.[4], Сергієнко Е. А.[4], Кононов Д.
А.[7], Ястребова А. С, Никифорова О. В., Чаговець
Л. А. [13] Іванова О. В., Кизим М.А., Метрона Р.,
Пирогов И. В., Пірсона Т., Попов. Ст. Н., та інщі.
Попри те що дослідженнями в цьому напрямку займається багато вчених та через велику багатогранність цієї проблеми на сьогодні единого підходу як
в дослідженні так і в методах розробки рекомендацій щодо запобігання соціальної напруженості.
Не виришенне питання. Відповідно до вже
існуючих систем показників та підходів з оцінки соціальної напруженості є проблема пов'язана з відсутністю моделі з оцінки соціальної напруженості,

яка була би якісно викоростанна на теренах України. Перш за все це пов'язано із особливостями розвитку та потужними змінами. Через це підходи, які
використовуються в інших країнах не можуть бути
використані через те, що не все показника, які використовються у запропонованих системах показників представленні в статистичних збірниках на
певний проміжок часу.
Метою дослідження є оцінка рівня соціальної
напруженості за регіональними системами України, та виявлення регіонів із низьким рівнем соціальної напруженості.
Задля отримання побудови рейтингу соціальної напруженості розрахований інтегральний показник соціальної напруженості за методикою З.
Хельвіга була проведена наступна робота :
1. Проведення стандартизація регіонів на показниками
2. Обранні показники стимулятори та дестимулятори представленні в табліці

Таблица 1
Розподіл показників на стимулятори та дестимулятори
Стимулятори
Дестимулятори
Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами;
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн;
Капітальні інвестиції за регіонами;
Безробітне населення
Пасажирооборот, млн.пас.км;
(за методологією МОП);
Експорт;
Імпорт;
Кількість підприємств за їх розмірами за регіонами ;
Кількість вибулих
Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату ЖКГ,тис. грн;
Кількість прибулих
3. Після цього були обранні максимальні значення серед стимуляторів та мінімальні значення дестимуляторів соціальної напруженості в результате чого отримано синтетичний еталонній регіон з найвищим рівнем соціальної напруженості серед регіонів України.
4. В подальшому було проведено розрахунок інтегрального значення соціальної напруженості для
кожного регіону за 4 роки, що були розглянуті раніше. В результаті розрахунку регіони, що мають високий
рівень напруженості мають значення близьке до 1 та регіони з низьким рівнем соціальної напруженості
дорівнюють значенням близьким до 0.
Результат побудови інтегрального показника соціальної напруженості регіональних систем за 20152018 року представленні в таблиці 2.
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Таблица 2.

Інтегральний показник соціальної напруженості в регіональних системах.
Регіони за алфавітним порядком
Регіони за рівнем соціальної напруженості
2015 2016 2017 2018

2015

2016

2017

2018

Вінницька

0,38

0,06

0,26

0,44

Дніпропетровська

0,1

0,08

0,03

0,02

Волинська

0,4

0,26

0,39

0,5

Харківська

0,32

0,25

0,17

0,03

Дніпропетровська

0,1

0,08

0,03

0,02

Київська

0,48

0,33

0,28

0,24

Донецька

0,44

0,17

0,51

0,35

Чернівецька

0,23

0,1

0,14

0,24

Житомирська

0,39

0,24

0,35

0,4

Черкаська

0,36

0,1

0,32

0,29

Закарпатська

0,32

0,25

0,32

0,37

Чернігівська

0,36

0,17

0,27

0,31

Запорізька

0,37

0,13

0,23

0,4

Луганська

0,31

0,15

0,46

0,33

Івано-Франківська

0,33

0,12

0,31

0,43

Херсонська

0,29

0,12

0,21

0,33

Київська

0,48

0,33

0,28

0,24

Кіровоградська

0,31

0,19

0,28

0,33

Кіровоградська

0,31

0,19

0,28

0,33

Одеська

0,32

0,29

0,31

0,33

Луганська

0,31

0,15

0,46

0,33

Миколаївська

0,33

0,23

0,29

0,34

Львівська

0,45

0,14

0,43

0,48

Донецька

0,44

0,17

0,51

0,35

Миколаївська

0,33

0,23

0,29

0,34

Полтавська

0,4

0,2

0,4

0,35

0,33 Закарпатська

0,32

0,25

0,32

0,37

0,35 Запорізька

0,37

0,13

0,23

0,4

Одеська

0,32

0,29

0,31

Полтавська

0,4

0,2

0,4

Рівненська

0,39

0,18

0,36

0,43 Житомирська

0,39

0,24

0,35

0,4

Сумська

0,39

0,25

0,38

0,41 Тернопільська

0,29

0,01

0,23

0,41

Тернопільська

0,29

0,01

0,23

0,41 Сумська

0,39

0,25

0,38

0,41

Харківська

0,32

0,25

0,17

0,03 Хмельницька

0,4

0,13

0,25

0,42

Херсонська

0,29

0,12

0,21

0,33 Рівненська

0,39

0,18

0,36

0,43

0,4

0,13

0,25

0,42 Івано-Франківська

0,33

0,12

0,31

0,43

Черкаська

0,36

0,1

0,32

0,29 Вінницька

0,38

0,06

0,26

0,44

Чернівецька

0,23

0,1

0,14

0,24 Львівська

0,45

0,14

0,43

0,48

Чернігівська

0,36

0,17

0,27

0,31 Волинська

0,4

0,26

0,39

0,5

Хмельницька

В таблиці вище представленні 2 списки регіонів. В першому регіони в алфавітному порядку, а в
другому за їх рівень соціальної напруженості.Усі
вони відображають рівень соціальної напруженості. У другому розподіл регіонів відбувається завдяки показником соціальної напруженості в 2018
році, від найменшого до найбільшого значення рівня соціальної напруженості за регіональними системами.
Результаті порівняння показників соціальної
напруженості в регіональних системах були зробленні наступні вісновки :
1. Дніпропетровська область не дивлячись на
те, що вона межує з регіонами на території, яких відбуваються военні дій має на низький показник соціальної напруженості . В якому спостерігається тенденція до ще більшого зниження рівня соціальної
напруженості. В порівнянні з проведенным раніше
аналізом та класифікації регіонів якому цеї регіон
має найбільш високий рівень розвитку підтверджує
те, що низький рівень соціальної напруженості є
зворотно пропорційно соціально-економічного розвитку регіональної системи.

2. На відміну від регіонів із дуже близьким значення показника соціальної напруженості до 0, показників які би мали також близьке значення соціальної напруження близьке 1 немає. Максимальне
значення соціальної напруженості склало 0,51 у
2017 році в донецькому регіоні(підконтрольна територія), до цього в 2015 та 2016 роках максимальний рівень мала київська регіональна система (без
урахування м. Київа), а в 2018 році максимально високий мав Волинський регіональної системи.
3. Отримані результати та проведення порівняння та особливо те що ніхто із регіонів не отримав дуже високого значення соціальної напруження вказує на те що в кожному з регіонів існують
свої особливості та складнощі що формують соціальну напруженість.
Висновок. На підставі отриманих висновків
про те, що в кожному регіоні є різні показники, які
характеризують соціальну напруженість враховуючи це, побудова рівняння залежності ВРП від показника соціальної напруженності та оден від одного.
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Слід зазначити, що рейтинг регіональних систем частково відповів на питання, щодо поділу регіональних систем за рівнем соціальної напруженості. В той же час варто зазначити про те, що регіональні системи складають регіональну систему
макрорівня, та мають різні властивість в розвитку,
як соціального так і економічного рівень розвитку
регіональної системи. Враховуючи це, виникає потреба в проведенні аналізу соціальної напруженості
на рівні регіональної системи в актуалізації домінуючих показників впливу на ВРП серед показників
соціальної напруженості характерних сам цьому
йому.
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Аннотация
В статье рассматривается криптовалюта, как новый финансовый инструмент, который активно видоизменяется и функционирует на финансовом рынке, процесс его регулирования с точки зрения различных
уровней и страновые особенности.
Abstract
The article being considered the cryptocurrency such a new financial instrument, which active modified and
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Криптовалюты появились сравнительно недавно с 2008 г., но стали явлением, привлекающим
внимание общественности, особенно в декабре
2017 г., когда курс биткоина достиг отметки 20 089
долл. США за биткоин.
Биткоин, как ключевая криптовалюта, начал
использоваться с 2008 года, после того, как на её
официальном сайте был размещен документ об основании данной системы. На первоначальном этапе
цена за 1000 единиц биткоина составляла порядка
0.003 долл. США. Он не пользовался спросом, а основным товаром, в который население активно
вкладывало денежные средства, являлись технические устройства.
Постепенно, спекулятивный мотив инвесторов
послужил источником к росту стоимости бинкоина.
Основными вкладчиками выступает население Китайской Народной Республики и Южной Кореи, где
на тот момент отсутствовало правовое регулирование криптовалют.

Особенности биткоина:
1) децентрализованный характер, предполагает отсутствие регулирующего и контролирующего органа. Например, в банковской системе таким является центральный банк;
2) анонимность платежей основывается на отсутствие связи между номером счета и данными его
владельца;
3) безвозвратность операций – из-за особенностей системы все операции в биткоинах являются
необратимыми;
4) отсутствие посредников при переводах
представляет собой прямые переводы между плательщиками и получателями криптовалюты, т.е.
операции осуществляются без участия третьих лиц
(например, коммерческого банка);
5) отсутствие инфляции основывается на ограниченной эмиссии денег в системе биткоин.
В настоящее время, курс биткоина имеет тенденцию к росту (рис. 1). Ряд экспертов связывают
это событие с возникновением торгового конфликта между США и Китаем. Другие утверждают,
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что рост курса биткоина основан на развитии технологии блокчейн. Со снижением курса биткоина в
ноябре 2018 г. связывают, в первую очередь, ужесточение правовой основы контроля криптовалюты
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в Китайской Народной Республике и Южной Корее, которые являлись основными инвесторами на
данном рынке. [5]

Рисунок 1 – Динамика курса Бинкоина к доллару (BTC/USD) с 01.06.2018 по 01.06.2019
Регулирование криптовалюты должно осуществляться на различных уровнях. В настоящее
время это происходит на национальном уровне, но
не во всех странах мира. С этой точки зрения, все
государства подразделяются на три группы, каждая
из которых имеет свои особенности в отношении
этого инструмента финансового рынка и его регулирования. Так, одни страны признают криптовалюту и соответственно поддерживают ее признание, законодательно закрепив статус криптовалюты.
Другие – категорически отрицают возможность её использования и функционирования на
национальном уровне.
Третьи – отрицательной реакции не проявляют, занимают наблюдательную позицию и формируют соответствующие правовые нормы в части
регулирования криптовлюты.
Функционирование криптовалюты можно рассматривать с различных точек зрения: с точки зрения пользователей, реакции финансового рынка и
его субъектов и с позиции регулирования или правового аспекта.
В рассмотренной правовой практике, в Гражданском кодексе в статье 140 «Деньги (валюта)»
указано, что «рубль является законным платежным
средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации», здесь валюта рассматривается как законодательное платежное средство. [1]
Более детальное представление о валюте изложено в статье 1 Федерального закона «О валютном
регулирование и валютном контроле» от 10.12.2003

N 173-ФЗ, где сформулированы основные базовые
положения и подходы к системе валютного регулирования и валютного контроля в нашей стране. [2]
Позднее в Федеральном законе «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 N 161-ФЗ
представлено определение электронных денежных
средств – «денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского
счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные
средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства,
имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа». [3]
До сих пор нет единого подхода в отношении
криптовалюты со стороны столь значимых российских субъектов финансового рынка, как Министерство финансов, Центральный Банк, и прочие.
Данные нюансы практики обусловлены отсутствием правового определения и юридического статуса криптовалюты, как инструмента финансового
рынка, отсюда и все вытекающие обстоятельства,
которые не могут содействовать ни надлежащему
контролю, ни правовому регулированию данного
инструмента финансового рынка.
Для разработки единых нормативных статусов
для блокчейна и общей для Европейского Союза
модели регулирования блокчейн-технологий в апреле 2019 г. была создана блокчейн-ассоциация

Znanstvena misel journal №39/2020
INATBA - International Association of Trusted
Blockchain Applications.
Остановимся на особенностях использования
криптовалюты в отдельных странах и подходах, используемых в части регулирования.
Так, в Аргентине, с июля 2014 г., разрешено
всем финансовым институтам осуществлять операции с биткоинами и другими виртуальными валютами, но при этом требуется представление информации о произведенных операциях с ними.
Комитет казначейства Великобритании призвал к усилению регулирования сферы криптовалюты в целях защиты интересов инвесторов, а
Управлению финансового надзора рекомендовано
дополнить свою деятельность контрольной функцией за криптовалютой.
Во Франции дано определение токенам как
неизменной собственности, представляющей в числовой форме одно и более прав, которые можно
эмитировать, регистрировать, хранить и передавать
при помощи коллективного электронного регистрационного механизма, позволяющего идентифицировать его владельца.
В Швейцарии криптовалюта рассматривается
в качестве актива, операции с которым не подлежат
специальным разрешением.
Японской Палатой в начале июня 2019 года
был утвержден законопроект подготовленный
Агентством по финансовым услугам Японии (FSA
- Financial Services Agency), в рамках которого
определен термин криптовалюты, как «криптоактив» взамен «виртуальной валюты», как это было
ранее.
Таким образом, в отдельных европейских странах создана система регулирования криптоиндустрии, но в мировых масштабах, в перспективе,
необходимо и целесообразно формирование системы регулирования цифровой экономики, её отдельных инструментов, методов и в этом направлении потребуется активное участие таких международных организаций, как Международный
валютный фонд, ЮНКТАД и Банк Международных
расчетов.
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Аннотация
Обеспечение достаточной освещенности дорог и улиц – актуальная проблема для многих российских
городов. В результате недостаточной освещенности на дорогах растет количество ДТП и аварийных ситуаций, которых можно было бы избежать. Среди актуальных проблем организации системы городского
освещения - высокие затраты на эксплуатацию и недостаточное бюджетное финансирование для ее расширения. В сфере городского хозяйства настало время решать две важнейших задачи: первая - обеспечение финансирования проектов модернизации объектов городского освещения и их энергоэффективности;
вторая - внедрение инновационных технологий.
Abstract
Ensuring sufficient illumination of roads and streets is an urgent problem for many Russian cities. As a result
of insufficient lighting on the roads, the number of accidents that could have been avoided is increasing. Among
the actual problems of organizing the city lighting system are high operating costs and insufficient budget funding
for its expansion. In the field of urban economy, it is time to solve two major tasks: the first is to ensure financing
of projects for the modernization of urban lighting facilities and their energy efficiency; the second is the introduction of innovative technologies.
Ключевые слова. Искусственное освещение, объекты городского освещения, бюджетное финансирование, модернизация, инновационные технологии, энергоэффективность.
Keywords. Artificial lighting, urban lighting facilities, budget financing, modernization, innovative technologies, energy efficiency.
Искусственное освещение городских объектов
требуется для замены и дополнения естественного
света в темное время суток. Уровень освещенности
влияет на здоровье человека, его сопротивляемость
стрессам, усталости, физическим и умственным
нагрузкам и др.[9] Поэтому соблюдение требований по освещенности, регламентируемых в нормативах и стандартах, связано с процессами правильного подбора осветительного оборудования. В России основным таким документом является СНИП
23-05-95 и постоянно обновляющийся согласно современным требованиям. Обновленным вариантом

такого документа является свод правил Естественного и искусственного освещения - СП
52.13330.2016. Подбор и установка осветительного
оборудования связано с учетом климатических
условий в регионах (табл.1). [6] Так, наивысший
уровень естественной освещенности в Брянском регионе достигается в летнем периоде (наибольшее
количество солнечных дней отмечено в мае, августе, июле - порядка 20). В зимнем периоде это количество дней регистрируется от 2-4.

Znanstvena misel journal №39/2020

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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Таблица 1

Среднегодовые колебания климатических параметров Брянского региона
Температура
Температура
Солнечных дней
Дождливые дни
воздуха днем
воздуха ночью
(влажность)
-8
-11
3
2 (86%)
-4
-9
1
0 (83%)
8
2
5
0 (74%)
12
4
9
4 (64%)
21
10
19
4 (61%)
24
12
17
6 (63%)
26
16
20
6 (72%)
26
15
19
4 (69%)
15
9
10
2 (76%)
7
2
9
2 (79%)
1
-2
7
3 86(%)
-5
-7
4
2 (90%)

Для расчета включения оборудования искусственного освещения необходим учет колебаний уровня
естественного освещения в часах. На рис.1 представлены среднегодовые суточные показатели в часах, а
на рис.2 – соотношение среднемесячных солнечных, облачных и пасмурных дней.

Рисунок 1 - Среднесуточное количество солнечных часов в Брянском регионе
Данный график наглядно иллюстрирует необходимый уровень оборудования искусственным освещением городских объектов для обеспечения нормативных требований, регламентируемых в СНИП 23-0595 и СП 52.13330.2016.

Рисунок 2- Соотношение солнечных, облачных и пасмурных дней в Брянском регионе
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Среди актуальных направлений решения проблемы освещенности городской инфраструктуры
является необходимость привлечения внебюджетного финансирования, а также переход на инновационные технологии тотальной модернизации объектов, в том числе уличного, придомового и паркового освещения. [10]
Мониторинг объектов городского освещения
показал, что в г.Брянске до сих пор превалирует
эксплуатация традиционных ламп накаливания, а
планы на полномасштабную их замену их на энергоэффективные не выполняются.
Изучение данной проблемы выявило отсутствие в г.Брянске централизованного подхода к
масштабной модернизации систем освещения по
причине отсутствия бюджетного финансирования.
При этом отметим, что большая часть оборудования (более 65-70%) имеет моральный и физический
износ. К позитивным аспектам рассматриваемого
вопроса следует отнести запланированную на 2020
г. региональную программу энергосбережения, на
которую выделяется порядка 5,5 млрд руб., часть
этих средств должна быть направлена на модернизацию систем городского освещения. При модернизации систем городского уличного освещения
можно достичь значительных результатов в энергосбережении. Предварительные расчеты показали,
что только за текущий календарный 2020 год
можно было бы достичь 40% снижения затрат на
энергоресурсы. Авторы считают, что в Брянске
должна быть разработана и запланирована к внедрению комплексная программа по повышению
энергоэффективности системы городского освещения. Программа должна включать в себя организационные, технические, социальные, экологические
и инновационные мероприятия. Модернизация
уличного освещения напрямую затрагивает несколько сфер, в том числе энергетику и ЖКХ, дорожное хозяйство, здравоохранение и т.д. К организационным должны быть отнесены мероприятия
по энергетическому мониторингу системы городского освещения, разработка программы тотальной
модернизации для обеспечения энергоэффективности и др. К техническим – детально проработанная
программа реконструкции систем уличного освещения, в том числе замена неэффективных источников света, оборудования, модернизация систем
автоматизации управления городским освещением.
К инновационным - использование альтернативных
источников энергии в том числе солнечные батарей. Последнее направление получило активный
импульс в результате проведения экспериментального опыта организации энергоэффективного уличного освещения путем использования солнечных
панелей на междугородних автотрассах «БрянскКалуга», «Брянск-Орел» и др. Дальнейшее планирование их применения сдерживаются высокими
стоимостью солнечных батарей и трудоемкостью
их монтажа, при этом срок окупаемости составляет
5-10 лет. [1]
Все вышеперечисленное приводит к выводу о
необходимости рассмотрения других вариантов организации устройства освещенности городских
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объектов. Для организации освещения городских
объектов, в том числе уличного, используют такие
разновидности источников света как: лазеры, люминесцентные лампы, галогенные, ксеноновые,
неоновые, натриевые низкого давления, натриевые
высокого давления, металлогалогенные, светодиодные. Однако большинство из них обладает существенными технико-эксплуатационными недостатками. Так, обычные люминесцентные лампы фактически не работают при минусовых температурах;
галогенные лампы часто перегорают (максимальный срок службы около 4 тыс. часов); натриевые
лампы низкого давления, неоновые и лазерные не
дают достаточного светового потока и характеризуются низкой степенью цветопередачи и используются только в декоративных целях [7].
Среди альтернатив актуальны инновационные
технологии устройства прогрессивного светодиодного освещения. За последние года в мировой практике крупные мегаполисы (Гонконг, Нью-Йорк и
др.) внедрили эти технологии в городскую среду
благодаря ряду технико-эксплуатационных и технико-экономических преимуществ. [3] Техникоэкономическое сравнение основных характеристик
светодиодных источников, например, с ртутными и
натриевыми лампами также подтверждает мнение
авторов о необходимости перевода городских объектов на светодиодное освещение. [2]
Современные светодиодные источники обеспечивают подачу чистого и ровного цвета, полное
отсутствие мерцания и ультрафиолетовых лучей. В
сравнении с ними, например, галогенные лампы характеризуются интенсивным ультрафиолетовым
излучением. [4]
Высокая экономическая эффективность эксплуатации системы наружного светодиодного
уличного освещения обеспечивается низким уровнем энергопотребления, более высоким сроком
службы (от 50 до 70 – 100 тысяч часов, что эквивалентно 16-18 годам). Кроме того, они прочны,
имеют высокую степень защищенности от негативного воздействия окружающей среды, имеют антивандальную защиту, взрыво- и пожаробезопасны,
обладают высокой контрастностью света, очень
быстро включаются и работают бесшумно. Важно
также отметить, что они не вызывают перегрузки
электросетевых линий, что способствует экономии
на их ремонте и обслуживании. [5]. Показатель использования светового потока уличных и промышленных светодиодных светильников равен 90%, тогда как у стандартных уличных светильников – 6075%. Рабочая температура светодиода от — 60 до +
45̊ С. [8]
Расчеты показали, что светодиодные светильники имеют срок службы 15 лет, а окупают свою
стоимость в среднем за три года. Авторы провели
сравнительный анализ уровня эксплуатационных
издержек применения системы освещения конкретного объекта городской инфраструктуры г.Брянска
традиционными лампами накаливания, люминесцентными и светодиодными лампами с их рыночной стоимостью за 1 штуку соответственно 20 руб.,
100 руб. и 70 руб.
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Так, анализ состояния и организации системы
освещения городского объекта г. Брянска - парка
имени А. К. Толстого с площадью 2.5 Га, выявил,
что при включении освещения по 12 час. в день со-
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ставляют годовое суммарное использование в объеме 4380 час. На рис. 3 приведены данные сравнительного анализа требуемой частоты замен источников освещения на этом объекте во времени.

Рисунок 3- Данные сравнительного анализа требуемой частоты замены источникой освещения
в Парке им. А.К. Толстого г.Брянска

Рисунок 4- Данные сравнительного анализа суммарного энергопотребления системы освещения
Парка им. А.К. Толстого г.Брянска
Оценка суммарного объема энергопотребления базировалась на сравнении годовой мощности ламп:
для ламп накаливания она составила – 137.52 тыс. Вт; для люминесцентных – 29.8 тыс. Вт, а для светодиодных соответственно – 18,3тыс Вт. На рис. 4 сравнение суммарного энергопотребления рассчитано за
период от 1 года до 15 лет.
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Рисунок 5- Данные сравнительного анализа суммарных эксплуатационных затрат на систему
освещения Парка им. А.К. Толстого г.Брянска
Поскольку срок службы к светодиодных ламп
составляет 15 лет, то за этот срок в парке светодиодную лампы заменят 1 раз, лампу накаливания –
66 раз, а люминесцентную - 7раз. То есть каждая
светодиодная лампа отработает – 65700 час, а эксплуатационные затраты для парка составят – 13,37
тыс. рублей.
За этот же период лампу накаливания меняем
66 раз, а эксплуатационные затраты для парка составят 252.12 тыс. рублей.
Таким образом, можно сделать вывод, что
наиболее эффективными источниками для системы
городского освещения Парка им. А.К.Толстого
г.Брянска являются светодиодные лампы. Объемы
энергопотребления применяемыми в настоящее
время лампами накаливания в 4 раза выше против
люминесцентных и в 8,5 раза выше светодиодных.
Суммарные эксплуатационные затраты в 1.6 раза
меньше по сравнению с люминесцентными лампами и в 7.5 раз меньше по сравнению с лампами
накаливания.
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Аннотация
В работе обоснована необходимость использования интенсивных форм развития растениеводства.
Определена необходимость применения органических и минеральных удобрений для повышений урожайности сельскохозяйственных культур. Сделан вывод о наращивании в Пермском крае производства продукции сельского хозяйства и продукции растениеводства. Проведен анализ посевных площадей и урожайности основных видов сельскохозяйственной продукции. Рассмотрена обеспеченность сельскохозяйственных организаций Пермского края тракторами и комбайнами. Проведен анализ внесения
минеральных и органических удобрений под основные виды сельскохозяйственных растений. Сделан вывод о необходимости ускорения внедрения в производственный процесс инноваций.
Abstract
The paper substantiates the need to use intensive forms of crop development. The necessity of using organic
and mineral fertilizers to increase the yield of agricultural crops is determined. The conclusion is made about the
increase in the production of agricultural products and crop production in the Perm region. The analysis of the
acreage and yield of the main types of agricultural products was carried out. The article considers the provision of
agricultural organizations in the Perm region with tractors and combines. The analysis of application of mineral
and organic fertilizers for the main types of agricultural plants was carried out. It is concluded that it is necessary
to accelerate the introduction of innovations in the production process.
Ключевые слова: органические и минеральные удобрения, сельскохозяйственная техника, урожайность, производство продукции растениеводства.
Keywords: organic and mineral fertilizers, agricultural machinery, productivity, crop production.
Введение. Отрасль растениеводства обеспечивает население страны продовольствием, а промышленное производство – сельскохозяйственным
сырьем, поэтому объемы, номенклатура и качество
производимой продукции оказывает большое влияние на продовольственную безопасность и самообеспечение как Российской Федерации, так и отдельных регионов. Специфика сельского хозяйства
по сравнению с промышленностью – большая зависимость от погодных условий. Засуха 2010 года, поразившая значительную часть территории Российской Федерации, привела к снижению объемов произведенной продукции растениеводства за счет
либо полной потери урожая, либо за счет его сокращения. Однако решающую роль в развитии растениеводства играют применяемые технологии, используемая техника, удобрения и средства защиты
растений. Государство поддерживает сельскохозяйственных производителей в модернизации производства за счет приобретения новой техники с использованием лизинга. Субсидирование долгосрочной аренды сельскохозяйственной техники
осуществляется, в том числе, и АО «Росагролизинг». Однако с 2013 года по 2015 год объемы лизинговых сделок сократились на 5,7% с 51,3 до 48,8

млн. руб.[3,с.6-12]. Совершенствование технологий
обработки земли должно сопровождаться и поддержанием ее плодородия за счет использования органо-минеральной системы удобрений [2,с.64-66].
Применение удобрений при выращивании различных сельскохозяйственных культур имеет свою
специфику. Так для получения максимального урожая озимой пшеницы необходимо вносить полное
минеральное удобрение, а для увеличения содержания белка в зерне и повышения окупаемости затрат
рекомендуется применять только азотные удобрения [4,с.65-68]. Целью данного исследования является изучение интенсификации производства растениеводческой продукции в Пермском крае. Для реализации данной цели в работе решаются
следующие задачи: 1) проведен анализ обеспеченности сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами; 2)проведен анализ использования минеральных и органических удобрений. В исследовании
применялись
экономикостатистические методы.
Основная часть. Обобщающим показателем,
характеризующим результаты деятельности отрасли, является объем произведённой продукции(табл.1).
Таблица 1
Продукция растениеводства в Пермском крае
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.
37287,6
40628,3
40048,6
41560,3
42920,6
Продукция растениеводства, - млн. руб.
13181,2
12811,1
12539,5
12922,7
13899,3
-в %
35,4
31,5
31,3
31,1
32,4
(составлено автором по [1])
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Анализируя показатели таблицы 1 можно ска- чем рост имел место только в 2017 и 2018 годах, тозать, что в стоимостном выражение продукция гда как 2015 и 2016 годы отмечены снижением дансельского хозяйства в Пермском крае выросла с ного показателя. Доля растениеводческой продук37287,6 млн. руб. в 2014 году до 42920,6 млн. руб. ции в общем объеме продукции сельского хозяйв 2018 году. прирост составил 5633 млн. руб. или ства Пермского края составляет около 1/3 и за
15,1%. Однако расчет осуществлялся в текущих це- период снизилась с 35,45 в 2014 году до 32,4% в
нах, т.е. данный показатель требует корректировки 2018 году.
на уровень инфляции. Продукция растениеводства
Объемы производства в растениеводстве опреза данный период так же выросла, но на 5,4%. При- деляются двумя показателями: посевной площадь и
урожайностью культур (табл.2).
Таблица 2
Показатели развития растениеводства Пермского края
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Посевная площадь, тыс. га
719,0
734,9
742,2
753,6
754,5
Урожайность, ц/га
-зерновые и зернобобовые культуры
16,0
13,8
11,8
15,2
15,8
-картофель
128,7
124,3
121,8
106,3
140,3
-овощи открытого грунта
287,1
282,9
290,9
292,8
308,0
(составлено автором по [1])
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что
прирост сельскохозяйственной продукции, достигнут в основном за счет экстенсивного фактора –
увеличения посевной площади. Посевная площадь
за анализируемый период выросла на 35,5 тыс. га
или на 4,9%. Данный факт можно оценить как положительный, т.к. в мире существует дефицит земельной площади, подходящей для сельскохозяйственного использования. Однако увеличение производства за счет вовлечения дополнительных
земельных площадей в Пермском крае имеет ограничения. В 90-е годы во время формирования рыночных отношений значительные земельные угодья были выведены из оборота, и их использование
в настоящее время требует дополнительных финансовых средств. Наращивание производства продук-

ции растениеводства желательно за счет интенсивного фактора – повышения урожайности. Однако за
анализируемый период урожайность зерновых и
зернобобовых культур снизилась на 1,3%. Падением урожайности зерновых отмечены 2015 и 2016
годы. Урожайность картофеля и овощей открытого
грунта выросла соответственно на 9% и 7%. При
этом урожайность картофеля снижалась в 2015,
2016, 2017 года, а урожайность овощей в основном
росла, кроме 2015 года. Таким образом, самым не
благоприятным годом по урожайности является
2015 год, когда урожайность снизилась по всем
группам культур, а самым благоприятным -2018
год, когда урожайность выросла.
Снизить зависимость урожайности от погодных условий возможно, применяя современную
технику (табл. 3).
Таблица 3
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Пермского края техникой
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Приходится тракторов на 1 га пашни
6
6
6
6
5
Нагрузка пашни на 1 трактор, га
168
171
177
180
184
Приходится комбайнов на 1000 га
3
3
3
3
3
-зерноуборочных
-картофелеуборочных
10
10
13
11
12
Приходится посевов на 1 комбайн, га
290
307
326
344
334
-зерноуборочных
-картофелеуборочных
99
104
76
88
85
(составлено автором по [1])
Анализируя показатели таблицы 3 можно
утверждать, что обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами за
анализируемый период ухудшилась. Количество
тракторов, приходящихся на 1 га пашни, стало
меньше на 16%. Нагрузка пашни на 1 трактор выросла на 9%. Количество зерноуборочных комбайнов в расчете на 1000 га пашни не изменилось, а ко-

личество картофелеуборочных комбайнов увеличилось на 20%. Однако нагрузка (количество га) на
один зерноуборочный комбайн выросла 15%, тогда
как нагрузка на картофелеуборочный комбайн сократилась на 16%.
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур невозможно без использования удобрений. Применение минеральных удобрений отражено в таблице 4.
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Таблица 4
Внесение минеральных удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях Пермского края
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего, тыс. т.
8,9
7,6
7,9
8,5
7,9
На 1 га посева, кг, в т. ч.
15,3
13,1
13,8
17,0
16,3
-под зерновые культуры
23,4
20,3
21,1
24,9
25,8
-под овощи
137,9
187,8
139,0
17,4
12,7
- под картофель
263,2
277,3
270,0
341,6
265,9
-под кормовые культуры
7,8
5,9
7,4
9,8
8,7
Удельный вес удобренной минеральными удобре34,8
29,6
34,1
40,3
36,2
ниями площади во всей площади, %
(составлено автором по [1])
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что
за период с 2014 года по 2018 год общее количество
внесенных минеральных удобрений сократилось на
1 тыс. тонн или на 11%. Наименьшее количество
удобрений было внесено в 2015 году, что составило
7,6 тыс. тонн. Именно в этом году было допущено
снижение урожайности по всем видам культур. Однако в расчете на 1 га посевов за период количество
внесенных минеральных удобрений несколько выросло (на 6,5%). Внесение минеральных удобрений
на 1 га посевов под зерновые выросло на 10%, под
кормовые - выросло на 11,5%, под картофель - выросло на 1%. С 2017 года овощи стали выращивать

почти без использования минеральных удобрений,
их внесение в 2018 году сократилось по сравнению
с 2014 годом в 11 раз. Доля площади, удобренной
минеральными удобрениями, не равномерна по годам. В 2015 году этот показатель снизился до 29,
6%, а в 2017 году – увеличился до 40,3%. В среднем
за пять лет доля удобренной площади составила
35%.
Кроме минеральных удобрений для повышения урожайности используют органические удобрения (табл. 5).

Таблица 5
Внесение органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях Пермского края
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего, тыс. тонн
1063,0
1156,0
1185,0
1191,0
1188,0
На 1 га посева, тонн, в т. ч.
1,8
2,0
2,1
2,4
2,5
-под зерновые культуры
2,8
2,9
2,8
3,0
4,0
- под овощи
0,7
2,1
7,6
3,2
9,7
- под картофель
1,9
3,5
2,9
1,7
1,6
- под кормовые культуры
1,2
1,5
1,7
2,1
1,6
Удельный вес удобренной органическими
5,0
4,4
4,6
4,8
4,7
удобрениями площади, в %
(составлено автором по [1])
В целом количество вносимых органических
удобрений (табл.5) за период выросло на 11,8%, однако доля удобренной площади в общем объеме посевных площадей сократилась на 6%. В качестве
положительного факта можно отметить увеличение
внесения органических удобрений под зерновые
культуры на 43% и под овощные культуры – в 14
раз.
Выводы. В Пермском крае за период с 2014
года по 2018 год производство продукции растениеводства выросло, однако рост, достигнут, главным
образом, за счет увеличения посевных площадей.
Урожайность зерновых и зернобобовых культур
снизилась. Возможности увеличения урожайности
сельскохозяйственных культур, связанные с использованием совершенной техники и применения
удобрений, используются не полном объеме. Для
увеличения производства продукции растениеводства необходимо обеспечить внедрение интенсивных методов ведения производства, ускорить использование достижений науки и техники.
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Анотація
Стаття присвячена аналізу поняття медіації та можливостей для участі нотаріуса у якості медіатора.
У роботі акцент зроблений на тому, що нотаріуси мають багато професійних якостей, необхідних для
медіатора. Зокрема постійні контакти з людьми, роз’яснення їхніх прав та обов’язків, а також пошук оптимального оформлення відповідних правовідносин є звичайною діяльністю для нотаріусів.
Вказане дає підстави стверджувати, що нотаріуси мають достатній фаховий рівень у галузі права для
діяльності як медіатора. У зв’язку з цим існує необхідність законодавчого врегулювання можливості діяльності нотаріуса як медіатора
Abstract
The article is devoted to the analysis of the notion of mediation and opportunities for participation of a notary
as a mediator.
The emphasis of the work is that notaries have many professional qualities required for a mediator. Notaries,
such as constant contact with people, clarifying their rights and responsibilities, as well as finding the best possible
legal relationship are commonplace.
The above gives grounds to claim that notaries have a sufficient professional level in the field of law to act
as a mediator. In this regard, there is a need to legislate on the possibility of notary activity as a mediator.
Ключові слова: медіація, нотаріус, конфлікт, правовий спір.
Keywords: mediation, notary, conflict, legal dispute.
Медіація є відносно новим правовим явищем
для України, яке активно розвивається і все більше
привертає до себе уваги. Серед іншого це пов’язано
з тим, що вирішення конфлікту, в тому числі у правовій сфері за результатом домовленості між його
учасниками завжди матиме перевагу перед іншими
способами, зокрема судовим.
Медіація може застосовуватись у різних сферах суспільного життя, однак саме у вирішенні
юридичних питань може застосовуватись з особливою ефективністю. В цьому аспекті І. Г. Ясиновський зазначає, що у правовому вимірі медіація – це
узгоджувальна процедура, процес, у якому третя
сторона консультує сторони спору з метою досягнення ними компромісу, що має влаштувати обидві
сторони [12, с. 18].
Подібне визначення медіації надано О. С. Можайкіною, яка визначає зазначене поняття як структуровану добровільну та конфіденційну процедуру позасудового врегулювання спору (конфлікту), в якій медіатор (посередник) допомагає
сторонам у розумінні їхніх інтересів та пошуку ефективних шляхів досягнення взаємоприйнятного рішення [10, с. 5].
Зазначені визначення висвітлюють ключові
ознаки медіації як процедури (процесу) врегулювання конфлікту і досягнення рішення, яке б задовольняло усіх його учасників.
Загалом медіація як суспільний інститут не є
новим явищем. Зокрема Ж. В. Мішина вказує, що

медіація в її сучасному розумінні почала розвиватися в другій половині XX ст., перш за все, в країнах англо-американського права – США, Великій
Британії, Австралії, а потім поступово стала поширюватись і в інших державах Заходу [9, с. 234].
Активне застосування медіації пояснюється
високою ефективності цього правового механізму
для врегулювання спорів. Зокрема, розв’язання
конфліктів у таких провідних країнах-членах Євросоюзу, як Франція, Німеччина, Бельгія, Італія, у 80
% випадків проводиться не за допомогою класичної
моделі судочинства, а за допомогою використання
альтернативних видів судочинства, найбільш поширеним з яких є медіація[11, с. 209]. При цьому, у
країнах Європи 80% спорів, що перебувають у провадженні суду і передаються на медіацію, вирішуються без судового розгляду [5].
Варто наголосити, що медіація працює не
лише з правовою позицією, а й з реальним інтересом людини, що виходить за межі юридичного
вирішення питань у суді [11, с. 209]. Тобто, медіація
торкається не лише суто юридичних питань, але й
охоплює інші галузі суспільного життя та врегульовує спір комплексно. У процесі вирішення спору в
рамках медіації можуть враховуватись інтереси
учасників у значно більшому об’ємі ніж за звичайних судових процедур. Виходячи з цього, сторони
конфлікту мають можливість вирішити більше
коло питань і врахувати більше аспектів при вирішенні спору.
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Крім того, успішність медіації пов’язана із особливим статусом медіатора, який є особою, що дистанціюється від інтересів осіб і цим викликаю більшу довіру з боку учасниів. Як вказує О. Можайкіна, важливим чинником успішного застосування
медіації є усвідомлення сторонами конфлікту, що
варіанти рішень не можуть бути нав’язані медіатором. Це, у свою чергу, значно зменшує напруження
всіх сторін та зменшує ймовірність того, що будьяка із сторін конфлікту буде відстоювати лише займану позицію [8, с. 103].
Медіатор як фахівець повинен поєднувати у
собі різні професійні якості. Якщо мова йде про
юридичний спір то знання юриспруденції можуть
істотно сприяти у вирішенні спору, однак вони повинні поєднуватись із іншими кваліфікаціями, зокрема психологів.
Р. Гаврилюк зазначає, що медіатор, як правило
проходить різні форми підготовки, і може бути «вихідцем» із певного професійного середовища (наприклад, бути суддею, адвокатом, нотаріусом, учителем, психологом, соціальним працівником, інженером, архітектором, IT-фахівцем тощо) [8, с. 130].
Оскільки нотаріуси постійно мають контакти з
людьми і виходячи із особливостей своєї професії
допомагають їм врегулювати необхідні правові питання, вони мають багато якостей для діяльності у
статусі медіаторів.
Вказані вище чинники стали підставою для залучення нотаріусів у питання врегулювання конфліктів у якості медіаторів. Зокрема Т. Цувіна зазначає, що однією з потенційних сфер застосування
превентивної медіації є, наприклад, медіація укладення договорів, що вдало інтегрується в діяльність
нотаріусів під час надання ними допомоги в розробленні проекту договору, за нотаріальним посвідченням якого звернулися сторони, а також погодженні його умов з метою запобігання виникненню
в майбутньому спорів, пов’язаних із тлумаченням
договору, визнанням його недійсним тощо [8, с.
120].
Вказаний формат медіації фактично передбачений чинним законодавством і може здійснювати
у рамках надання консультацій і послуг правового
характеру, що передбачено Законом «Про нотаріат».
Слід також підкреслити, що залучення нотаріусів поруч з іншими органами до врегулювання
конфліктів є загальною тенденцією. Так у спеціальній літературі зазначається, що медіація як технологія інтегрувалась в діяльність різноманітних органів, що здійснюють правозастосовну діяльність.
Відповідно до цього виокремлюють:
1) приватну (зовнішню) медіацію, що є самостійним альтернативним способом урегулювання
правових спорів та розглядається як окремий вид
професійної діяльності;
2) інтегровану медіацію, що ніби «вбудована»
в діяльність юрисдикційних органів, зокрема, нотаріальну та судову медіацію, медіацію в рамках діяльності інших юрисдикційних органів [8, с. 121].
В цьому контексті варто зауважити, що у випадку якщо конфлікт стосується правовідносин, які
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підлягають нотаріальному оформленню, участь нотаріуса є обов’язковою виходячи з вимог законодавства. Таким чином, у зазначених ситуаціях здійснення нотаріусом функцій медіатора спрощує процес оформлення досягнутих домовленостей адже це
відбувається в єдиному циклі: невідкладне оформлення домовленостей після досягнення компромісу.
Варто відзначити той факт, що у багатьох країнах позитивно вирішене питання участі нотаріуса
як медіатора у врегулюванні конфліктів правового
характеру.
Ю. Орзіх вказує, що на рівні міжнародного узагальнення можна говорити про можливість перетинання нотаріальної діяльності з медіацією. У цьому
питанні кожна держава має своє суверенне право на
визначення меж концепцій медіації та нотаріат.
При цьому в контексті українських правових реалій, зокрема відсутності закону про медіацію та застарілість чинного законодавчого концепту нотаріату зараз найкращі умови, за яких доводиться відповідати на поставлені питання [8, с. 419].
Слід підкреслити, що визначення поняття нотаріату, закріплене у Законі «Про нотаріат» виходить з концепцій радянського періоду, згідно з
якими нотаріат належав до системи державних органів. Такий підхід не відповідає вимогам часу,
адже український нотаріат, який належить до нотаріату латинського типу і з 2013 року є членом Міжнародного союзу нотаріату (далі – МСЛН), має дотримуватись загальних положень цієї міжнародної
професійної організації. Одним із принципів
МСЛН є т, що нотаріус, будучи наділеним публічної функцією, виконує свої обов'язки незалежним і
неупередженим чином, не входячи в ієрархію державних чиновників або службовців.
В рамках своєї діяльності МСЛН неодноразово
розглядало питання участі нотаріусів у статусі медіаторів в процесі врегулювання конфліктів. Зокрема зазначені питання обговорювались в рамках
ХХІІІ Міжнародного конгресу МСЛН.
Так, доктор права К. Р. Вагнер (Dr. jur. Klaus R.
Wagner), в рамках доповіді, підготованої німецькою делегацією зазначає, що незважаючи на відсутність згоди між конкретними суб’єктами конфлікту (спору), вони можуть жадати балансу їх інтересів на підставі існуючих у них різних за сутністю
інтересів та зіткнення цих інтересів один з одним.
Якщо нотаріальна медіація закінчується нотаріальними оформленням договору, то метою медіації виступає не сама нотаріальна дія, а узгодження інтересів учасників [1].
Тобто, можна стверджувати, що медіація і нотаріальна діяльність чітко розмежовується, а сама
нотаріальна дія не може слугувати за мету діяльності нотаріуса як медіатора.
В цьому аспекті цікавим є підхід, який застосований в Іспанії. Так, офіційна позиція Генеральної
ради іспанського нотаріату [2] полягає в тому, що
нотаріуси мають багато характеристик, притаманних медіації: юридична підготовка, незалежність,
неупередженість або гарантії правової визначено-
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сті. Нотаріус додає до всього цього відповідну підготовку та навички використання необхідних методик посередництва.
При цьому медіатор не судить, не приймає та
не нав'язує рішення, а допомагає сторонам конфлікту слухати один одного, розуміти інтереси та потреби один одного та досліджувати різні шляхи, які
можуть призвести до вирішення конфлікту.
Варто відзначити, що на вказаному вище Вебсайті Генеральної ради іспанського нотаріату вказані середні цини на послуги нотаріуса з медіації,
які складають 150 євро за годину.
Детального дослідження дістали питання здійснення нотаріусами медіації також в рамках Європейського проекту «Медіація для нотаріусів – нотаріуси для медіації» співорганізаторами якого були
Генеральний директорат юстиції і споживачів Європейської Комісії та Союз нотаріусів ЄС [3].
Зокрема у підсумковому документі дослідження зазначається, що потрібно звернутися до
Директиви 2008/52/EC Європейського Парламенту
та Ради про деякі аспекти медіації у цивільних та
комерційних справах. Згідно зі статтею 3 Директиви 2008/52/EC медіація означає структурований
процес, незважаючи на назву та взаємопов’язаність
з іншими термінами, за допомогою якого дві або більше сторін у спорі самостійно, на добровільній основі, намагаються досягти згоди щодо вирішення їх
спору за підтримкою медіатора.
Отже медіація існує лише там, де є спір. Натомість нотаріальна діяльність стосується ситуацій у
яких спір відсутній. Виходячи з цього, нотаріус
може вчиняти нотаріальні дії лише після вирішення
сторонами конфлікту і залагодження спору за наслідками самостійних переговорів чи у результаті залучення медіатора.
Таким чином вбачається, що за наявності відповідного законодавчого регулювання нотаріус матиме право виступати медіатором для осіб, які звернулися до нього за вчиненням нотаріальних дій
(посвідчення договору) і зможе, за бажанням сторін, проводити медіацію між сторонами, посвідчувати договір, в якому будуть закріплені результати
медіаційних процедур (фактичні домовленості сторін), а також безпосередньо виступати нотаріусом,
який посвідчує договір на виконання домовленості
за результатами медіації.
Як свідчить нотаріальний досвід і законодавство Німеччини (§ 9 закону про посвідчення актів,
BeurkG), перед посвідченням договору укладеного
внаслідок медіації нотаріус, який діє як медіатор –
особа, яка надає юридичну допомогу (п. 1 ч. 1 § 24
закону про нотаріат), зобов’язаний описати в документі свої функції і вказати учасникам на те, що договір не є пропозицією з боку нотаріуса, а результатом знайденого безпосередньо самими учасниками
договору компромісу, який посвідчується нотаріусом за дорученням учасників згідно з їх інтересами
[7, с. 138].
Такий підхід видається цілком коректним і логічним, адже сама домовленість не є наслідком пропозицій з боку нотаріуса (медіатора), а результатом
домовленості між сторонами. Участь медіатора при
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цьому полягає у сприянні досягнення справедливої
домовленості, щодо змісту якої у нього не має особистої зацікавленості.
На думку Ж.В. Мішиної діяльність нотаріуса в
якості медіатора, при якій його функції не обмежується лише управлінням переговорами, а направлені також на використання його юридичної кваліфікації для оформлення рішення в юридичній формі необхідно розглядати в якості службової
діяльності
у
сфері
надання юридичної допомоги. За загальним правилом надання нотаріусом юридичної допомоги в
якості медіатора не виключає можливості посвідчення нотаріусом угоди, яка укладена учасниками
медіації [9, с. 236].
Слід також погодитись із твердженням М.М.
Дякович, що результатом медіації у нотаріальній
практиці не обов’язково має стати нотаріальний
акт, оскільки сторони можуть не досягнути порозуміння і нотаріальна дія не буде вчинена. Однак медіація має бути чітко пов’язана із здійсненням нотаріальної дії, яка потрібна сторонам у випадках,
прямо зазначених у законі, або таких, які випливають із їх домовленості [7, с. 139].
Тобто, нотаріус як медіатор не повинен намагатись досягнути згоди між сторонами конфлікту за
будь-яку ціну. З іншого боку питання можливості
звернення до нотаріуса як медіатора щодо надання
допомоги із врегулювання конфлікту (спору) виключно із питань, які вимагають нотаріального
оформлення є відкритим. Видається, що не варто
вводити відповідних обмежень, адже вирішення
конфлікту у відносинах, які не підлягають подальшому нотаріальному оформленню не передбачає
ризиків для сторін і мало б суто формальний характер.
Варто також наголосити, що врегулювання кожного конфлікту потребує наявності певних кваліфікацій, знань та навичок. В силу своє професійної
діяльності нотаріуси мають достатній рівень кваліфікації у юридичній сфері. Однак медіація є комплексним явищем, яке потребує також наявності
спеціальних знань та навичок. Виходячи з цього,
видається, що передумовою діяльності нотаріуса у
якості медіатора є отримання відповідного статусу,
що має підтверджуватись відповідним сертифікатом. Зокрема, подібна вимога висувається для набуття членства в Національній асоціації медіаторів
України.
В цьому аспекті М.М. Дякович зазначає, що
нотаріусам необхідно пройти спеціальне навчання
для набуття статусу медіатора, адже для цього необхідно володіти спеціальним знаннями, технікою
медіації, а це своєю чергою вимагає додаткової підготовки в галузі психології і техніки ведення ділових переговорів [6, с. 55]. Відповідні заходи можуть
організовувати професійні організації медіаторів.
Такий підхід створить передумови для набуття
статусу медіаторів зацікавлених у цьому нотаріусів
і слугуватиме передумовою для надання якісних
послуг із медіації.
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Підсумовуючи викладене варто погодитись,
що використання потенціалу нотаріату як примирювача повною мірою залежить від позиції й активності нотаріальної спільноти, а також відповідатиме вимогам сьогодення, слугуватиме підвищенню ефективності й значимості нотаріату як
інституції, здешевленню нотаріальної процедури,
скороченню строків вирішення нотаріальної
справи, загальному зниженню спірності відносин
цивільного обігу [4, с. 7].
Останнім часом саме нотаріальна спільнота є
активним учасником процесів реформування нотаріату і новелізації нотаріального законодавства, що
спрямовано на його осучаснення (приведення до
вимог сьогодення) та узгодження із принципами діяльності МСЛН. Одних із важливих кроків на
цьому шляху є вдосконалення нотаріального законодавства у сфері медіації. Зокрема важливими елементами такої реформи є закріплення положень, які
дозволятимуть нотаріусам сватавати медіаторами,
визначити умови для провадження такої діяльності,
а також права та обов’язки нотаріусів як медіаторів.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ, ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ
ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗНИЩЕННЯ АБО
ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА
Бориславський Р.А.
INTRODUCTION OF CRIMINAL OFFENSES AS A PERSPECTIVE DIRECTION OF
DIFFERENTIATION OF CRIMINAL LIABILITY FOR DESTRUCTION OR DAMAGE TO
PROPERTY
Boryslavskyi R.

Анотація
Проаналізовано сучасні підходи щодо запровадження у кримінальне законодавство України інституту
кримінальних проступків. Визначено можливі напрями удосконалення диференціації кримінальної відповідальності за знищення або пошкодження майна з огляду на запровадження кримінальних проступків.
Вивчено сучасні підходи доктрини кримінального права щодо доцільності запровадження цього інституту кримінального права до законодавства України.
Здійснено спробу удосконалення чинного кримінального законодавства в частині відповідальності за
знищення або пошкодження майна за допомогою віднесення окремих діянь до категорії проступків.
Abstract
The article deals with the analysis of modern approaches to the introduction of the institution of criminal
offenses into the criminal legislation of Ukraine. Possible ways of improving the differentiation of criminal liability for the destruction or damage of property due to the introduction of criminal offenses are determined.
The modern approaches of the doctrine of criminal law to the expediency of introducing this institution of
criminal law into the legislation of Ukraine are studied.
An attempt has been made to improve the current criminal legislation in terms of liability for the destruction
or damage of property by attributing certain acts to the category of misconduct.
Ключові слова: криміна льне законодавство України, знищення майна, пошкодження майна, кримінальне правопорушення, кримінальний проступок.
Keywords: criminal legislation of Ukraine, destruction of property, property damage, criminal offense, criminal misconduct (misdemeanor).
Постановка проблеми. Одним із способів диференціації кримінальної відповідальності за знищення або пошкодження майна може стати запровадження кримінальних проступків. Ця ідея останнім часом набула особливої підтримки, що в
кінцевому результаті втілилось у прийнятому Законі Україні «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій кримінальних
правопорушень» № 2617-VIII від 22 листопада 2018
року яким КК доповнили інститутом кримінальних
проступків. Закон набирає чинності з 1 січня 2020
року і відповідно кримінальне законодавство України нарешті передбачатиме ті поняття, якими давно
оперує кримінальне процесуальне законодавство.
З огляду на те, що Закон прийнятий слід наголосити на тому, що в теорії кримінального права
щодо доцільності запровадження інституту кримінальних проступків не все так однозначно.
Погляди науковців щодо цього напрямку удосконалення кримінального законодавства розділились. Це у свою чергу вимагає комплексного дослідження запровадження інституту кримінальних
правопорушень у законодавство України загалом, а
також в частині диференціації відповідальності за
знищення або пошкодження майна зокрема.
Стан дослідження. Слід наголосити, що досліджень в частині запровадження інституту кримінальних проступків, як засобу диференціації кримі-

нальної відповідальності за знищення або пошкодження майна в Україні не здійснювалось. Лише
окремі аспекти запровадження інституту кримінальних правопорушень в цілому ставали предметом
окремих наукових праць. Так, запровадження інституту кримінальних правопорушень, а також запровадження безпосередньо кримінальних проступків стало предметом досліджень таких науковці,
як: Л.М. Демидова, Ю.А. Дорохіної, М.Г. Кантюка,
Н.А. Орловської, Л.В. Павлик, Р.Г. Пєсцова,
Н.О. Сербіної В.Я. Тація, П.Л. Фріса, М.І. Хавронюка, І.В. Черниченка, О.М. Шармари, та інших.
Мета статті полягає у комплексному аналізі
запровадження інституту кримінальних проступків, як перспективного напряму диференціації кримінальної відповідальності за знищення або пошкодження майна.
Виклад основних положень. Запровадження
інституту кримінальних проступків попри всі аргументи прихильників цієї ідеї викликає надалі палкі
дискусії у науковому середовищі.
Загалом доводи науковців щодо доцільності
таких нововведень у кримінальному законодавстві
наступні. Так, прихильники такої ідею в першу
чергу аргументують свою позицію необхідністю
розвантаження слідчих органів від тієї категорії
справ досудове розслідування по яких, у тому вигляді як це відбувається на сьогодні, проводити не
доцільно.
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Обумовлено це знову ж таки положеннями
КПК України, де зазначено, що досудове розслідування кримінальних проступків повинно здійснюватися у формі дізнання (ст. 215 КПК) [1].
У той же час, донедавна Кримінальний кодекс
України не передбачав такого виду кримінального
правопорушення, як проступок, як і самого поняття
кримінальне правопорушення. Не передбачає він
його і зараз. Лише у розділі X (Прикінцеві положення) КПК наголошується, що положення, які
стосуються кримінального провадження щодо кримінальних проступків, уводяться в дію одночасно з
набранням чинності Законом України про кримінальні проступки [1].
Як зазначає І.В. Черниченко, запровадження
кримінальних проступків в Україні зумовлено одним із напрямів кримінально-правової політики
держави, який полягає у гуманізації кримінальної
відповідальності. Крім того науковці, що підтримують цю ідею зазначають, що запровадження інституту кримінальних проступків сприятиме збільшенню кількості закінчених кримінальних проваджень з укладанням угод, оскільки засудження за
вчинення кримінального проступку не має такого
негативного правового наслідку, як судимість [2,
С. 304].
На думку окремих авторів, поділ кримінальних
правопорушень на види вважається перспективним
напрямком вдосконалення законодавства, враховуватиме існування різних за ступенем суспільної небезпеки діянь, буде сприяти скороченню застосування кримінальної репресії. Передбачається, що за
вчинення кримінального проступку не наставатиме
судимість і до відповідної категорії справ будуть застосовані спрощені процедури розслідування та судового розгляду, що дасть можливість заощадити
бюджетні кошти та розвантажити суди [3, С. 525].
Також, на думку І. В. Черниченко, аргументом
доцільності запровадження цього інституту є законодавчий курс України, вимоги Європейського Союзу та досвід інших держав світу, законодавство
яких передбачає два, і навіть три види кримінальнокараних діянь [2, С. 306].
Загалом слід наголосити, що ідея запровадження кримінальних проступків не нова. Так,
В.О. Навроцький ще у 2006 році пропонував перелік кримінальних проступків сформувати за рахунок діянь, які віднесені до категорії злочинів невеликої тяжкості, за які не передбачене позбавлення
волі, а також адміністративних правопорушень, за
які може бути застосовано арешт; Особливу частину КК України поділити на дві структурні книги;
щодо кримінальних проступків застосовувати
спрощену процедуру розслідування, примирну процедуру та угоду про визнання вини [4, С. 122].
Хоча з цього приводу П.Л. Фріс, вбачає запровадження нової категорії шляхом створення самостійної галузі, а не в межах КК України, бо це призведе до невиправданої криміналізації, що суперечить проголошеному курсу на гуманізацію
кримінальної відповідальності [5, С. 91-92].
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Щодо розуміння цього поняття серед науковців наявні такі думки. Так, Л.М. Демидова, яка узагальнила розуміння змісту кримінальних проступків прихильниками їх запровадження, і звела їх до
таких підходів:
1) полягає у підкресленні особливої природи
кримінального проступку, що тягне їх виключення
із кола злочинів, адже вони є менш суспільно небезпечними, ніж злочини;
2) другий вказує на розуміння кримінального
проступку як діяння, злочинного та такого, що є
близьким до інших антисоціальних проступків;
3) прихильники третього підходу під кримінальними проступками розуміють групу декриміналізованих злочинів невеликої тяжкості та адміністративних (неуправлінських) правопорушень;
4) розкриває зміст цього поняття, як різновиду
злочину, але із зниженим ступенем суспільної небезпеки [6, С. 1079].
Відповідно науковцями певним чином ідея запровадження інституту кримінальних проступків
аргументується.
Однак слід звернути увагу й на контраргументи тих науковців, які таку доцільність виключають.
В першу чергу науковці звертають увагу, що
Кримінальний кодекс України (далі – КК України)
такої класифікації не передбачає, а в Основному Законі відображається концепція єдиного кримінального правопорушення – злочину. Та й положення
глави 25 КПК України, яка регламентує особливості досудового розслідування кримінальних проступків, відрізняються від загального порядку розслідування злочинів лише строками, неможливістю
обрання запобіжних заходів у виді домашнього арешту, застави та тримання під вартою, а також забороною проведення негласних слідчих (розшукових)
дій [2, С. 304].
Так, загалом підтримуючи ідею необхідності
трансформації значної частини злочинів невеликої
тяжкості у проступки як логічний прояв політики
подальшої гуманізації юридичної відповідальності
за делікти, що не містять загрози спричинення значної шкоди інтересам суспільства й держави, та віднесення до цієї групи також частини адміністративних правопорушень, М.Г. Кантока зазначає, що
визначення всіх деліктів, які пропонуються трансформувати в окремий інститут права, поняттям
«кримінальний проступок» не виглядає переконливим. По-перше, поява інституту кримінального
проступку ставить принципове питання щодо його
правової природи й визначення місця у системі законодавства. По-друге, виникає проблема декриміналізації і криміналізації. Трансформація злочинів
невеликої тяжкості, передбачених 37 статтями та
149 частинами інших статей (орієнтовно), у кримінальні проступки не змінять юридичної природи
цих правопорушень, оскільки засобом обмеження
прав і свобод особи, яку буде визнано винною у їх
вчиненні, залишається кримінальна відповідальність [7, С. 295-296].
Крім того, опоненти запровадження інституту
кримінальних проступків заперечують доцільність
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фактичної криміналізації окремих адміністративних правопорушень.
Так, на думку окремих авторів метою запровадження інституту кримінальних проступків визнається гуманізація кримінальної відповідальності.
Однак один з обраних для цього засобів (часткова
криміналізація адміністративних правопорушень) є
невдалим і явно не вирішує вказаного завдання.
Якщо ж в Україні таким чином намагаються виконати міжнародні зобов’язання щодо реформування
кримінального законодавства, то слід реально оцінювати, які це матиме наслідки для українського
соціуму. Незаперечним свідченням гуманізованої
спрямованості інституту кримінальних проступків
є скорочення переліку діянь, які визнаються злочинними. Запровадження інституту кримінальних
проступків дозволить виключити з Кримінального
кодексу майже 40 статей та 160 їх частин. Однак у
даному випадку не йде мова про декриміналізацію
відповідних діянь, адже кримінальна відповідальність за їх вчинення не скасовується, а набуває
дещо іншої форми – стягнення. Таку диференціацію кримінальної відповідальності, особливо зважаючи на менш суворий, ніж у покарань, характер
кримінально-правових стягнень (згідно з Концепцією – короткострокове позбавлення волі, штраф у
певному обмеженому розмірі, позбавлення спеціальних прав, залучення до обов’язкових робіт тощо),
а також відсутність судимості за вчинення кримінального проступку, безумовно, слід розглядати як
елемент гуманізації кримінального законодавства
[7, С. 297].
Окремими дослідниками ідея запровадження
цього інституту взагалі виключається.
Як зазначає Н.А. Орловська, кримінальне законодавство взагалі не потребує запровадження кримінальних проступків. Для вирішення завдань гуманізації кримінальної юстиції можна було б переглянути типові санкції злочинів невеликої тяжкості
(в частині покарання у виді позбавлення волі). Що
ж до системного узгодження кримінального і кримінального процесуального законодавства, то тут
можна використати, наприклад, пропозицію, викладену у Висновку на законопроект № 7279-д, стосовно заміни в тексті КПК термінів «кримінальне правопорушення» та «кримінальні проступки» на «злочини» та «злочини невеликої тяжкості» відповідно.
У такому разі, зазначає вона, відпаде необхідність
внесення величезної кількості змін до КК України
[8, С. 305].
Так, О.Ф. Пасєка аналізуючи один із законопроектів, яким передбачалось запровадження кримінальних проступків, звертає увагу на те, що у пояснювальній записці до Проекту необхідність внесення таких змін обґрунтовується тим, що в
загальній кількості розслідуваних злочинів тяжкі та
особливо тяжкі складають четверту частину, а злочини невеликої тяжкості або середньої тяжкості
становлять майже 50 % від усіх розслідувань, що
призводить до затягування розслідування тяжких
та особливо тяжких злочинів, а також необґрунтованої тяганини у розслідуванні злочинів невеликої
тяжкості. Однак, вказаний автор звернув увагу, що
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ця проблема пов’язана з нормами не матеріального,
а процесуального права, відповідно і зміни повинні
стосуватися виключно положень Кримінального
процесуального кодексу України. З цієї позиції він
зазначає, що розвантажити слідчі органи можливо
за допомогою передбачення в КПК України спрощеної процедури розслідування окремих видів злочинів. Так, у кримінальному процесуальному законодавстві доцільно було б передбачити вичерпний
перелік злочинів (невеликої тяжкості та окремих
злочинів середньої тяжкості), процедура досудового розслідування яких є спрощеною (у формі дізнання), та відповідно положення, які б регламентували проведення цієї процедури. Саме такі зміни, з
одного боку, сприяли б розвантаженню слідчих органів, з іншого – не викликали б потреби у внесенні
ґрунтовних змін до Кримінального кодексу України [9, С. 174].
Ще одним, як видається, вагомим аргументом
опонентів запровадження інституту кримінальних
проступків є те, що 8 – 10 мільйонів людей (за результатами різних досліджень) будуть притягнуті
не до адміністративної, а кримінальної відповідальності; відбудеться розширення меж криміналізації;
розслідування та судовий розгляд проступків здійснюватиметься у межах кримінального провадження; суд буде ухвалювати щодо таких діянь обвинувальний вирок, а винний визнаватись засудженим і до нього будуть застосовуватись кримінальні
покарання [10, С. 320].
Відповідно, як видається, позиція опонентів
цієї ідеї є більш обґрунтованою, що у свою чергу
ставить під сумнів прийняття вказаного вище Закону України № 2617-VIII.
Загалом така ідея видається не переконливою,
оскільки: по-перше, основний аргумент доцільності
таких змін є процесуальною проблемою, а не матеріальною, бо розвантажити слідчі підрозділи можна
без запровадження кримінальних проступків; подруге, криміналізація окремих адміністративних
правопорушень, з огляду на задекларований курс
на гуманізацію кримінального законодавства, взагалі є нераціональним; по-третє, вбачається абсолютно не виправданим посилення відповідальності
за окремі суспільно небезпечні діяння лише для
того, щоб залишити їх у категорії «злочин», адже
іншого вагомого аргументу для цього немає!
У підтримку зазначеного окремими авторами
наголошується на тому, що механічне включення
адміністративних проступків, які мають на сьогодні
судову юрисдикцію, до КК України приведе до фактичного визнання кримінальними значну кількість
діянь, які за своїми характеристиками аж ніяк не
можуть бути визнані такими. Цей шлях призвів би
до криміналізації значного кола діянь, що мало би
суттєві суспільно негативні наслідки [11, С. 430].
Окрім того, слід зазначити, що тривають дискусії щодо того, де і як передбачити кримінальні
проступки. Варіантів є кілька: в положеннях КК або
ж в окремому кодексі про кримінальні проступки.
Зокрема, на думку Ю. А. Дорохіної, вирішення
питання щодо проступку в межах окремого нормативно-правового акту доцільно визнати найбільш
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логічним рішенням зазначеної проблеми, що буде
спрямовано на гуманізацію кримінальної відповідальності, передусім за протиправні посягання на
власність [12, С. 76].
Однак, з огляду на зазначене вище, а саме
прийнятий Закон про проступки це питання слід
вважати вирішеним.
Загалом зважаючи на погляди як прихильників, так і опонентів цієї ідеї слід погодитись з тим,
що запровадження цього інституту можна вважати
доконаним фактом і проблему у цьому аспекті слід
вже вирішувати не стільки з погляду доцільності їх
запровадження, скільки із забезпечення їх належної
законодавчої регламентації.
На цій підставі слушно зазначає О.М. Шармар,
що на сьогодні доцільно: 1) закріпити чіткі критерії,
згідно з якими частину злочинів буде віднесено до
категорії кримінальних проступків; 2) чітко визначити поняття та суб’єкта кримінального проступку;
3) передбачити, чи можлива складна форма співучасті при вчиненні таких діянь; 4) установити, чи
існуватиме повторність злочинів і кримінальних
проступків та її правові наслідки; 5) вказати, яка
має бути система покарань чи стягнень, загальні засади їх призначення за вчинення проступку (проступків) або одночасно за вчинення проступку і
злочину тощо [13, С. 362].
Це у свою чергу дасть можливість до мінімуму
звести всі можливі негативні аспекти запровадження цього інституту до положень кримінального законодавства України.
З огляду на задекларовану тему дослідження
слід зазначити, що наукових праць, які стосуються
відповідальності за знищення або пошкодження
майна крізь призму запровадження інституту кримінальних проступків фактично немає. Лише в поодиноких випадках науковці досліджуючи той чи
інший склад злочину, пов’язаний із знищенням або
пошкодженням майна роблять спробу вирішити питання про запровадження відповідальності за діяння такого характеру в межах проступку.
Так, наприклад, на думку Ю. А. Дорохіної, вбачається за доцільне запропонувати віднести до кримінальних проступків проти власності ті діяння, що
на сучасному етапі втратили суспільну небезпечність, а саме діяння, передбачені ст. 193 та ст. 196
КК України. Віднесення цих складів до кримінальних проступків, безперечно, потребує аргументації,
насамперед тому, що фактично йдеться про декриміналізацію суспільно небезпечних діянь, які мають наслідком завдання тяжких тілесних ушкоджень або загибель людей (ст. 196 КК України).
Проте кримінальний закон містить достатньо складів, які передбачають кримінальну відповідальність
за необережне заподіяння смерті (зокрема ст. 119,
ч. 2 ст. 134, ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 136, ч. 2 ст. 137, ч. 2
ст. 139 КК України) [12, С. 76-77].
Крім того, аналізуючи склади злочинів проти
власності Ю.А. Дорохіна зазначає, що окремі з цих
діянь, в тому числі й діяння передбачене ст. 196 КК
України, порушують право власності не прямо, а
«похідним, вторинним чином», тобто «опосередковано». Тому, аналіз складу злочину, передбаченого
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ст. 196 КК України, зазначає вона, дає підстави
стверджувати, що на відміну від злочинів так би мовити «прямого і безпосереднього» механізму завдання злочинної шкоди об’єкту кримінально правової охорони (крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство тощо), це діяння має, певною мірою, менш
суспільно небезпечний «похідний, вторинний» характер завдання шкоди власності як основному безпосередньому об’єкту злочину. Наведене, на її думку, дає підстави вказувати на те, що суспільна небезпека необережного знищення або пошкодження
майна більшою мірою притаманна саме кримінальним проступкам, а не злочинам проти власності [12,
С. 77].
Дійсно злочин, передбачений цією статтею, як
видається, не зовсім призначений для захисту суспільних відносин у сфері охорони власності, а, як
уже відзначалось, більшою мірою здійснює охорону життя та здоров’я особи.
На підставі цього окремі автори стверджують,
що з метою гуманізації кримінальної відповідальності та відповідної гармонізації міжгалузевих
зв’язків вбачається за доцільне віднести діяння, передбачене ст. 196 КК України, до кримінальних
проступків, аргументуючи свою позицію тим, що
аналіз практики показав, що суспільна небезпека
цього злочину незначна, а відтак – можуть виявитися достатніми й заходи примусу, що передбачені
в проекті Кодексу про кримінальні проступки, що
не пов’язані з обмеженням чи позбавленням волі
винного. Тому, здебільшого вони повинні мати
компенсаційний, майновий характер [12, С. 78].
Однак, з огляду на зазначене в попередніх підрозділах цієї роботи більш правильний підхід полягає у виключенні цієї статті з положень КК України.
Щодо доцільності перенесення окремих злочинів, які пов’язані із знищенням або пошкодженням
майна до категорії проступку вказують й інші науковці. Так, на думку Н.О. Сербіної, з метою досягнення пропорційності настання відповідальності за
умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства та покращення
ефективності реагування пропонуємо, вказане кримінальне правопорушення віднести до системи
кримінальних проступків із відповідним збільшенням штрафних санкцій, що також має позитивний
економічний чинник [14].
Загалом, вирішення питання щодо перспектив
диференціації кримінальної відповідальності за
знищення або пошкодження майна за допомогою
запровадження кримінальних проступків залежить
від положень Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII від
22 листопада 2018 року.
Аналіз положень цього Закону засвідчує наступне: по-перше, з огляду на санкції злочинів,
пов’язаних із знищенням або пошкодженням
майна, а також положень зазначеного Закону щодо
посилення відповідальності за окремі діяння до категорії кримінальних проступків належатимуть суспільно небезпечні діяння, передбачені ст.ст. 1881,
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2981, 360, 412 КК України; по-друге, законодавець
посилив відповідальність за окремі злочини,
пов’язані із знищенням чи пошкодженням майна
чим залишив їх у категорії «злочин», в іншому випадку з урахуванням майбутньої редакції ст. 11 КК
України вони б ставали проступками (ст.ст. 347,
3471, 388 КК України).
Загалом з врахуванням пропозицій зазначених
у попередніх підрозділах цієї роботи вбачається за
можливе, крім тих злочинів, які з 1 січня 2020 року
перейдуть у категорію проступку, віднести до цієї
категорії й умисне знищення або пошкодження
майна, що спричинило шкоду, до прикладу, на суму
від 50 до 250 н.м.д.г.
Висновки. З огляду на зазначене вбачається,
що запровадження інституту кримінального проступку в тому числі в частині диференціації кримінальної відповідальності за знищення або пошкодження майна слід вважати перспективним напрямом розвитку кримінального законодавства
України. Зважаючи на те, що в окремих статтях КК
України, які передбачають відповідальність за знищення або пошкодження майна мінімальний достатній розмір заподіяної шкоди є досить високий, передбачення відповідальності за вчинення такого діяння на меншу суму у межах кримінального
проступку видається виправданим. Це у свою чергу
засвідчує доцільність проведення подальших більш
ґрунтовних досліджень у цьому напрямі.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемные вопросы реализации права на свободу вероисповедания в России. Целью данной статьи - обоснование необходимости создания дополнительного института в России
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In article problematic issues of realization of the right to freedom of worship in Russia are considered. The
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На сегодняшний день остро стоит вопрос о
необходимости ввода института уполномоченного
по защите прав верующих. Открыто заговорили о
предложении введении отдельной должности уполномоченного по защите прав верующих на заседании Постоянных комиссий по развитию некоммерческих организаций и по гражданским свободам и
гражданской активности, Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ), и комиссии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.
Всеобщая декларация прав человека в ст.18 закрепила, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения
как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков [2 ].
Россия как светское государство включает в
себя религиозные права и свободы. Конституция
Российской Федерации [1] в ст.28 гарантирует каждому свободу совести, свободу вероисповедания,
включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Закрепление, соблюдение, реализация этих основополагающих конституционных ценностей
важно для страны, которая уже пережила и периоды «гонения на церковь», «сатанинский режим»,
периоды атеизма, и моноидеологии, [5] «симфония
властей».
1

В Российской Федерации созданы все государственные и правовые гарантии свободы совести и
вероисповедания. Одной из гарантией, в частности,
выступает обращение к Уполномоченному по правам человека для защиты своих нарушенных прав,
в том числе религиозных. В 2018 году Уполномоченному поступило 2766 обращений по вопросам
свободы совести и вероисповедания, из них 46
коллективных (в 2017 году - 810). Российский
омбудсмен отмечает, что в сравнении с 2017 годом
зафиксировано увеличение числа жалоб по вопросам законодательства в сфере религиозных правоотношений - почти в 3 раза. Преобладающее число
обращений по религиозной тематике поступило от
жителей Республики Башкортостан (304), Челябинской (562), Свердловской (240) и Тюменской (119)
областей, а также города Санкт-Петербурга (375).
Всплеск обращений омбудсмен связывает с
расширением использования информационных
технологий в социальной сфере, которое, по мнению заявителей, противоречит их религиозным
убеждениям. Так, в 94,7% (2620) обращений указанной тематики граждане выражали несогласие с
введением электронной идентификации личности.
Заявители указывали на неприемлемость размещения персональных данных в Единой системе идентификации и аутентификации, на необходимость
отказа от электронного способа учета личности, в
том числе выступали против использования платежной карты "Мир", ИНН, СНИЛС, электронных
паспортов. При этом обращения во многом носили
типовой характер, были практически идентичны по
своему содержанию и форме. По всем обращениям
Уполномоченным были даны разъяснения [3].
Сегодня, в России действует достаточно много
институтов, которые направлены на защиту прав
человека и гражданина, в том числе и на защиту
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права на свободу вероисповедания, начиная от института уполномоченного по правам человека и, заканчивая, различными комиссиями и комитетами
при президенте, глав субъектов, однако их усилия,
нами видится, разобщены и не приносят ощутимого
результата, ни как в гармонизации конфессиональных отношений, ни как во взаимодействии государства и церкви в противодействии религиозному
экстремизму и терроризму.
Видится, что нужен федеральный координирующий орган или специализированный защитный
институт, который бы непосредственно, напрямую
занимался защитой права верующих. Создание института уполномоченного по правам верующих в
России обусловлено следующими факторами:
1. Действующее законодательство о свободе
совести до сих пор не дает определения понятию
«участник религиозной группы» или «последователь религиозного объединения» и в каком-то
смысле устанавливает существование религиозных
групп по факту наличия нескольких верующих, что
создает дополнительные сложности в правоприменении.
2. Существуют противоречия в практике применения законодательства о нецелевом использовании помещений, в частности, использование частного дома для богослужений ничем юридически не
отличается от использования государственных зданий для богослужений (а, значит, можно ставить
вопрос о часовнях, расположенных в зданиях государственных органов).
3. Не существуют квалификационные требования к экспертам по проблемам религии. Требуется качественный экспертный центр для проведения экспертиз религиозных текстов.
4. Отдельная проблема выделяется среди
представителей протестантских организаций. Им
не удается подписать соглашения с ФСИН – и в
настоящее время управления ФСИН также не заключают соглашений с протестантами, что значительно усложняет сотрудничество.
5. По мнении. В. Кравчук, заведующая кафедрой государственно-конфессиональных отношений
РАНХиГС, обучение священнослужителей и должностных лиц происходит исключительно только по
инициативе их кафедры, само государство никакой
инициативы в этом процессе не проявляет [6].
Кроме того, религиозное обучение не охотно лицензируется лицензирующем органом и др.
Мы видим, несмотря на разработанное законодательство, обеспечивающее свободу совести и вероисповедания в России все же остаются определенные пробелы, нарушения и ограничения конституционных
прав
и
свобод
граждан
в
вероисповедных вопросах.
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Итак, необходимость создания дополнительных мер по защите прав верующих, в лице уполномоченного по правам верующих не вызывает сомнений. В отличие от советского времени, в современной России нет единообразной политики в
отношении религии и Церкви. Тогда был Совет по
делам религий – конечно, значительное время
своей деятельности это был и репрессивный орган,
но с 1988 года вектор отношений координально
сменился в направлении гармонизации. Это видно
и по росту числа зарегистрированных религиозных
организаций [4] .
Институт уполномоченного по правам верующих станет своего рода дополнительным «проводником» между государством и церковью не только
в построении межконфессионального диалога, но и
во взаимодействии государства и церкви в противодействии религиозного экстремизма и терроризма.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблематика теневой экономики и актуальные методы борьбы с ней. Современная бизнес-деятельность активно включает «серые» схемы финансовой оптимизации, агрессивное
налоговое планирование, незаконный вывоз капитала. Экономическими целями участников рынка в условиях глобализации является рост капитализации и увеличение прибыли. Вопросы соотношения интересов
бизнеса и экономической безопасности государства становятся ключевыми. Их оптимальное решение, по
мнению автора, возможно через создание эффективного правового поля, как на уровне национального законодательства, так и в рамках международного права.
Abstract
The article represents the full-scale aspects of function shadow economy and actual ways of fighting with it
according to scientific lawful methods. The modern business strategies include unlowful schemes of financial
optimization, aggressive tax planning, outlaw flight of capital. In terms of globalization, market players attempt to
capitalization growth and raising profits. The issues of balancing business interests and state programs of provision
economy security become considerable. According to author’s opinion the key decision these questions lies in
formation of effective legal space including domestic law and international law.
Ключевые слова: теневая экономика, правовое поле, законодательство, налог, банк, компания, бенефициар, офшор, «прозрачность».
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Формально-правовой метод изучения теневой экономики: фундаментальные основы.
Проблематика теневой экономической деятельности, как на национальном, так и международном уровнях не теряет своей актуальности. Расширение масштабов и инструментария теневой экономики требует от научного сообщества проработки
фундаментальных основ изучения подобного явления. Специфика данной экономической деятельности включает следующие подходы в изучении: экономический, социальный, правовой. Таким образом,
параллельная
экономика
приобретает
институциональный характер. Институционализация теневой экономики заключается в закреплении
экономической деятельности вне правового поля
(как например, незаконный вывоз капитала, обналичивание денег) в те или иные организационноустойчивые формы, которые в течение определенного временного интервала признаются всеми
участниками и закрепляются как основа хозяйственной деятельности. В результате пройдя стадию институализации, теневая экономика претерпевает качественные изменения. Из хаотичных и
случайных, никак не оформленных взаимоотношений экономических субъектов, поведение которых
не ограничено какими-либо жесткими правилами,
включая правовые нормы, она превращается в
структурированную и самовоспроизводящуюся социально-экономическую систему, которая не

только скрыта от прямого государственного контроля и наблюдения, но и имеет внутреннюю организацию. Суть правового подхода к определению
теневой экономики состоит в отношении к ней явлений, обладающих признаками общественной
вредности и противоправности. В.И. Исправников
предлагает следующее определение теневой экономики: «это такой уклад экономических отношений,
который складывается в обществе вопреки законам, правовым нормам, формальным правилам хозяйственной жизни» [1, с.5].
Формально-правовой аспект предполагает: в
качестве ключевого критерия выделения теневых
экономических явлений является отношение к нормативно-правовой системе регулирования. В данном контексте к характеристикам теневой экономики относятся: противоправный характер деятельности, уклонение от государственной регистрации
и государственного контроля.
При институциональном подходе теневая экономика подразумевает совокупность иррациональных, в некоторых случаях неформальных институтов, т.е. отношений, урегулированных социальноэкономическими нормами, которые противоречат
официально устанавливаемым или признаваемым
правилам поведения. Основной характеристикой
теневых экономических процессов в данном контексте является противоречие официальным право-
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вым установлениям. С точки зрения юриспруденции, одинаково опасными для общества является и
уклонение от уплаты налогов, и мошенничество, и
производство нелегальной продукции, поскольку
за их совершение предусмотрена уголовная ответственность. Функционирование экономики вне рамок правового поля ставит под сомнение возможности ее работы в системе определенных норм и
правил. При этом большая часть теневой экономической деятельности все же подчиняется нормам,
хоть и идущими в разрез с законодательством, но
устоявшимися и создающими для ее субъектов
определенные ограничения и соответствующий механизм принуждения. При этом институциональный подход, базирующийся на правовой основе,
воспринимает теневую экономику как систему, которая функционирует по определенным правилам и
является оборотной стороной «формальной экономики». Та составляющая экономических процессов, которая не противоречит общепринятым нормам социального поведения (за исключением криминальной экономики), может быть легализована
путем создания соответствующих формальных институтов. Деструктивные элементы развивающихся форм хозяйственной деятельности определяют необходимость правового регулирования деструктивной экономической деятельности. В
данном случае, необходимо рассматривать двойственный характер теневой экономики: деструктивный и статутный. В первом случае учитывается тот
вид экономической деятельности, который разрушает или нарушает нормальное развитие человека,
общественных систем и природы. Необходимость
создания антидеструктивных правовых норм обусловлена остротой деструктивного воздействия и
появление более безопасных возможностей удовлетворения потребностей общества (амнистия капиталов). Статутная теневая экономика имеет дополняющий характер к официальной экономике в тех
случаях, когда официальная экономика не может
обеспечить эффективное функционирование социально-экономической системы (дефицит тех или
иных товаров компенсируется нелегальным производством, нелегальная занятость). При определенных условиях данный вид деятельности может
быть легализован, выведен из тени.
Теневая экономика рассматривается как мощный социально-экономический фактор, оказывающий серьезное влияние на все аспекты жизни общества. Структурные изменения в экономике, изменение эффективности отдельных видов деятельности,
налогового и административного давления влияет
не только на общий масштаб теневой экономической деятельности, но и на распределение потоков
в различных сферах экономики. Основываясь на
тесной взаимосвязи теневого и официального секторов экономики, прогнозировать их развитие возможно на принципе системности.
Теневая экономика в современной системе
мирохозяйственных связей.
Борьба с теневой экономикой является составной частью программы обеспечения экономической безопасности государства. Структура системы
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экономической безопасности является сложной и
многоуровневой: мировое хозяйство, государство,
регион, организация, личность. Противодействие
теневой экономике на уровне национального государства десятилетиями обеспечивалось в рамках
федерального, уголовного, налогового законодательств, а также поддерживалось международным
сотрудничеством в рамках деятельности отдельных
государственных учреждений и ведомств. Но сложившаяся система мирохозяйственных связей, базирующаяся на международном разделении труда,
интеграции производственных процессов и глобализации финансовых рынков требует выработки
единых правовых норм для борьбы с теневой экономикой. Процессы глобализации, затрагивающие
все аспекты жизни человека, внедряются и в теневую экономическую деятельность: незаконная миграция, контрабанда, незаконные внешнеэкономические сделки, незаконный вывоз капитала, уклонение от налогов через оффшорные юрисдикции,
коррупция. В данном контексте развития мирохозяйственных связей необходимо формирование
единого правового поля в рамках международного
права. Межгосударственное сотрудничество и законотворческая деятельность в данной области осуществляется такими международными организациями, как ООН, Совет Европы, ОЭСР, ФАТФ. Ключевым
направлением
в
противодействии
международной экономической преступности является борьба с отмыванием денег и незаконным
вывозом капитала.
Отмывание денежных средств и иного имущества – это процесс, в ходе которого средства, полученные в результате незаконной деятельности, перемещаются, переводятся или иным образом пропускаются через финансовую систему (банки,
финансовые институты), либо на них приобретается иное имущество, либо оно каким-то образом
используется в экономической деятельности, и в
итоге возвращаются владельцу уже в «преобразованном», легальном виде для создания видимости
законности полученных доходов.
Бегство капитала – серьезнейшая проблема последствий теневой экономической деятельности в
мире, характерная как для развитых, так и развивающихся стран. Причинами этого явления являются:
1) высокий уровень национального налогообложения; 2) экономическая и политическая нестабильность; 3) проблема «отмывания» за границей неправомерно приобретенных средств; 4) слабая государственная защита и поддержка частного бизнеса;
5) осуществление налоговой системой преимущественно фискальных функций; 6) высокий уровень
инфляции, обусловливающий обесценение капитала и сдерживающий инвестирование внутри
страны; 7) космополитизация части национальных
элит и возрастающий разрыв между национальными интересами и интересами элит.
Актуальность мер ЕС по формированию
правового поля для борьбы с теневой экономикой.
Сформировавшийся на данный момент трансграничный характер экономической деятельности,
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особенно в ее финансовой составляющей, требует
выработки единых законодательных норм для всех
участников рынка. Решение вопросов борьбы с теневизацией экономики уже невозможно исключительно в рамках национальных законодательств. В
январе 2020 года вступила в силу 5 Директива ЕС
по борьбе с отмыванием денег – 5AMLD (5-th AntiMoney Laundering Directive). Правовой базой для
принятия этого документа послужила Конвенция
Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (1990 г.) и Директива ЕС «О предотвращении использования финансовой системы для «отмывания» денег (1991 г.). Последующие редакции
были направлены на повышение прозрачности банковской деятельности, операциях на финансовых
рынках и раскрытие информации о бенефициарах.
Необходимость решения вопросов, связанных с отмыванием денег, и актуальность проблемы определялась также созданием в 1997 году Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
(MONEYVAL). Результатом деятельности комитета стало восполнение пробелов в законодательстве по борьбе с отмыванием денег, внесены поправки в действующие законы, а также на основании предложенных рекомендаций были приняты
новые и откорректированы старые нормативные
документы. Динамика развития экономических систем требует проработки новой законодательной
базы. И принятие 5-ой редакции «антиотмывочной» Директивы говорит о признании мировым сообществом трансграничного характера теневой
экономики и необходимости борьбы с ней на международном уровне.
Новая версия AMLD нацелена на усиление
контроля банков за движением средств на счетах
всех клиентов, источниками их происхождения, а
также контроль за переводами в контексте реального экономического смысла. Расширяется использование специального программного обеспечения
(FinTech) для первичной оценки бенефициара, которое анализирует финансовые потоки клиентов
банков и определяет подозрительные транзакции
по формальным признакам. Также страны ЕС принимают обязательства до 20 сентября 2020 года по
созданию централизованных реестров владельцев
текущих и сберегательных счетов, банковских сейфов, как для физических, так и юридических лиц. В
рамках принятой директивы будут создаваться
национальные реестры бенефициаров, в соответствии с данной информацией, будет приниматься
решение банками об открытии корпоративного
счета. В будущем будет создана общеевропейская
база бенефициаров. Большая часть традиционных
схем, активно используемых сейчас для уменьшения налогового бремени в международном бизнесе,
могут стать незаконными и информация о них может стать доступной местным налоговым органам.
В данном контексте, следует отметить также проект BEPS (BEPS project) – Base Erosion and Profit
Shifting, что может быть переведено как «размыва-
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ние налоговой базы и вывод прибыли от налогообложения». В ходе агрессивного налогового планирования при помощи различных схем и операций (в
том числе с использованием офшоров) юридические и физические лица выводят часть своих доходов из стран с высоким налогообложением, где эта
прибыль была фактически создана в страны с низким налогообложением. Чаще всего речь идет о
юридически законных схемах, которые не нарушают действующее национальное законодательство, но являются нежелательными с точки зрения
местных налоговых органов и государства в целом.
До недавнего времени ограничение использования
подобных схем определялось внутри самого государства, применялись следующие меры: лицензирование или прямой запрет на открытие резидентами счетов в банках других стран, введение валютного
контроля,
разработка
специального
законодательства, связанного с трансфертным ценообразованием и валютными операциями. Мировым экономическим сообществом созданы все
предпосылки для изменений в сфере контроля над
финансовыми операциями во всем мире. Как результат, ОЭСР был разработан проект BEPS в области международного налогообложения, который
будет внедряться в 2020 г. BEPS project предполагает внедрение в финансовые учреждения практики
системы автоматического обмена информацией о
финансовых транзакциях и клиентах банков, страховых и брокерских компаниях, инвестиционных
фондах. Данный проект позволяет на международном уровне осуществлять борьбу с агрессивным
налоговым планированием и получением необоснованных налоговых преференций юридическими
и физическими лицами. Специфика данной программы заключается в следующем: в большинстве
случаев невозможно доказать факт налоговой оптимизации, но изменив законодательство, можно исключить налоговую конкуренцию стран, тем самым
вывести схемы классической налоговой оптимизации из правового поля. Принятие в 2020 г. 5AMLD,
BEPS project и CRS MCAA (Многосторонняя Конвенция о взаимной административной помощи по
налоговым делам) позволяют говорить о многоаспектном подходе к решению проблемы теневизации экономической деятельности. Формирование
единой законодательной базы основывается как на
карательных мерах (от штрафных санкций до уголовного преследования), так и профилактических
(создание прозрачных процедур, норм, правил;
обеспечение информированности участников
рынка). Ключевым достижением международной
правовой системы в решении данной проблемы является усиление взаимодействия коммерческих
структур и контролирующих и правоохранительных органов национальных государств. В частности, разработка и принятие стандарта автоматического обмена налоговой информации в рамках ратификации
Многосторонней
Конвенции
о
взаимной административной помощи по налоговым делам. Банки тех стран, которые присоединились к этому стандарту, будут в автоматическом ре-
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жиме ежегодно направлять в свои налоговые органы в соответствии со стандартом BEPS информацию о своих клиентах-нерезидентах, а единый
налоговый орган будет распределять и пересылать
полученную от банков информацию в налоговые
органы других стран-участниц стандарта для обработки, сверки и, в случае необходимости, применения санкций.
Выводы.
Прогрессивность мер по разработке международного законодательства в борьбе с теневой экономикой заключается в том, что сложившаяся система мирохозяйственных связей с учетом глобализации
финансовых
рынков
продолжает
функционировать: не закрываются оффшорные
юрисдикции; бизнес-структуры, компании, частные лица не ограничены в выборе страны нахождения банка; не вводятся запреты на международное
налогообложение, но при этом возрастает «прозрачность» и доступность информации, серые методы оптимизации и схемы агрессивного налогового планирования выпадают из правового поля.
Говоря о 5 Директиве ЕС по борьбе с теневой
экономикой, следует отметить, что под более жесткий контроль попадает деятельность бирж цифровых электронных валют, принцип работы которых
построен на абсолютной анонимности клиентов,
также деятельность провайдеров виртуальных валют и владельцев виртуальных платежных карт.
Ужесточается контроль на рынке предметов искусства и антиквариата, где традиционно сложилась
высокая степень анонимности клиентов и высокий
процент сделок с оплатой наличными денежными
средствами, не имеющих законного подтверждения.
Глобальная экономическая система создала
предпосылки для выхода теневой экономики за
пределы национальных государств, и порой экономическая составляющая этого процесса оправдывает деятельность участников рынка, поэтому формирование правового поля, разработка соответствующего
законодательства
остается
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единственным путем стабилизации ситуации, пресечение деятельности, подрывающей функционирование национальных экономик и идущей в разрез
с интересами государств, резиденты которых включаются в международную противоправную экономическую деятельность. Создание международных
правовых документов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма призвано сократить злоупотребление финансовым рынком в
этих целях. Подобные меры способствуют укреплению, как экономической безопасности отдельных
стран, так и глобальной безопасности в целом, целостности финансовой системы и устойчивому экономическому росту.
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Анотація
В статті розглянуто кримінологічні та кримінально-правові аспекти еволюції кримінальної відповідальності за крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище в основних законодавчих актах, що діяли на території сучасної України у різні історичні часи. Показується, що по мірі змін
уявлень про даний злочин, його сутність, структуру та небезпечність, змінювалось кримінальне законодавство та кримінологічні заходи протидії йому. Звертається увага також на зміни підходів до диференціації відповідальності за розглядуваний злочин.
Abstract
The article deals with criminological and criminal aspects of the evolution of criminal responsibility for theft
combined with penetration into the housing, other premises or storage in the main legislative acts that have been
operating in the territory of modern Ukraine in different historical times. It is shown that as the ideas about this
crime changed, its essence, structure and danger, criminal legislation and criminological measures against it
changed. Attention is also drawn to changes in approaches to the differentiation of responsibility for the crime in
question.
Ключові слова: крадіжка, крадіжка поєднана із проникненням, житло, інше приміщення, сховище,
історичний аналіз, майнові злочини.
Keywords: theft, theft combined with penetration, housing, other premises, storage, historical analysis, property crimes.
бути протиправно позбавлений права власності”.
Постановка проблеми. Аналіз статистичних Крім того цей злочин пов’язаний з порушенням
даних злочинності свідчить, що крадіжки склада- конституційного права на недоторканість житла
ють половину злочинів в загальній структурі облі- або іншого володіння особи (ст. 30 Конституції Уккованих кримінальних правопорушень в Україні, і раїни) [1]. Тому ефективна боротьба з крадіжками,
ця динаміка зберігається на протязі останніх років поєднаними із проникненням у житло, інше примі(2015 р. – 48,5 %; 2016 р. – 52,7 %; 2017 р. – 49,9%; щення чи сховище повинна ґрунтуватися на чіт2018 р. – 49%, 2019 – 44,5). Різновидом крадіжки, кому розумінні його обов’язкових об’єктивних і
що характеризується підвищеним рівнем суспіль- суб’єктивних ознак. Звернення до історичних аспеної небезпечності, є крадіжка, поєднана з проник- ктів розвитку національного законодавства розгляненням у житло, інше приміщення чи сховище, кри- дуваної кримінально-правової норми, дозволить
мінальну відповідальність за яку встановлено ч. 3 виявити особливості і закономірності її становст. 185 КК України. Сталість, поширеність, матері- лення та формування конче необхідних для продоальна і моральна шкода, що заподіюється цим зло- вження наукового пошуку прийнятної моделі цієї
чином, високий рівень професіоналізму та зухва- норми і ефективних кримінологічних заходів пролість крадіїв, низький рівень розкриття, наявність тидії даному різновиду корисної злочинної поведіпомилок у застосуванні кримінально-правових нки.
норм (ч. 3 ст. 185 КК) потребує постійного аналізу
Стан дослідження. Змістовні ознаки крадіжки
теорії і практики застосування цих норм.
поєднаної з проникненням у житло, інше приміАктуальність проблеми обумовлена тим, що щення чи сховище у сучасному розумінні, можливо
злочини вказаної категорії завдають серйозної прослідкувати виходячи із історичних аспектів сташкоди перш за все власності окремої особи або новлення кримінальної відповідальності за цей злосім’ї потерпілих, їх матеріальному добробуту чим чин. Тому згадування даного різновиду крадіжки
порушується конституційне право громадян воло- можна знайти в навчальній і енциклопедичній літедіти, користуватися і розпоряджатися своєю влас- ратурі з історії права України. Історичні аспекти
ністю. Згідно ч. 4 ст. 41 Конституції України право майнових злочинів і генезису законодавства крадіприватної власності є непорушним. “Ніхто не може жки зокрема було висвітлено в роботах Білогриць-
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Котляревського Л.С., Любченко Д.І. Дорохіної
Ю.А., Малиновського О.О., Фріса П.Л., М.І. Хавронюка, Демидової Л.М., Кудіна С.В. Кузнецова В.В.,
Ковальової С.Г, Колоса М.І. та ін. Але історичного
дослідження становлення крадіжки, поєднаної з
проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, як окремого злочину, спеціально ще не проводилося.
Метою статі є простеження еволюції такого
виду кваліфікованої крадіжки, як крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення
або сховище. Виявлення особливостей, факторів і
закономірностей розвитку і становлення відповідної кримінально-правової норми необхідно для подальшого використання даних результатів у реформуванні діючого законодавства, що полегшить прогнозування розвитку розглядуваної норми і
дозволить переосмислити систему кримінологічних заходів протидії її проявам.
Виклад основного матеріалу. Крадіжка, як
форма негативної людської поведінки, існувала ще
до появи ознак державності. Як стійке негативне
явище, вона набувала різних форм (проявів) і видів
в залежності від суспільних умов, що склалися у певні періоди в процесі розвитку людства. Поряд із
вбивством, її можна вважати найвідомішою у світі
і найстарішою формою злочинної поведінки, яка
згадувалася ще в Біблії (Старий Завіт), як одна із десяти заборон, – “не крастимеш”, наданих Моісею
Богом [2, с. 81].
Відомості про крадіжку на українських землях
було відображено у правових пам’ятках Київської
Русі – договорах Русі з Візантією. У договорах значна увага приділена кримінальному праву. У них
визначається відповідальність за різноманітні правопорушення (злочини)… За завдання побоїв, крадіжку, грабіж сторони передбачали покарання у формі матеріальних виплат [3, с. 24]. Вперше відповідальність за крадіжку та її різновиди
закріплювалась у давньоруському кодифікованому
збірнику права періоду Київської Русі – “Руській
правді”, яка поділялася на Коротку (ХІ ст. князювання Ярослава Мудрого), Просторову (князювання Володимира Мономаха в пер.пол. ХІІ ст., або
його сина Мстислава) та Скорочену (XV – ХVІІ ст.
ст.). Під крадіжкою розумілася так, звана “татьба”
– злочинне викрадення будь-чого, а крадієм –
“тать”.
Так, якщо в Короткій редакції величина
штрафу залежала від виду та кількості вкраденої
худоби, то в ст. 41 Просторової редакції - від місця
вчинення злочину (із закритого приміщення тощо)
[4, с. 65]. Незважаючи на відсутність смертної кари
і вирішальній перевазі грошових стягнень, як виду
покарання, що наповнювали казну, не каралося
вбивство злодія під час крадіжки вночі з дому.
«Коли злодія уб'ють в домі під час крадіжки, то уб'ють його як пса, а коли виживе до ранку, то мають
привести на княжий двір. Коли ж буде вбитий і будуть люди, що бачили його зв'язаним, то платити за
нього 12 гривень... [5] Проте, відповідно до ст. 38
«Короткої правди» і ст. 40 «Просторової правди»,
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нічного злодія, якого зв’язали, необхідно було вести на суд до князя. Якщо злодій чинив опір, то
його можна було вбити лише у дворі, біля повітки
(“господарське приміщення для утримання домашніх тварин або зберігання сільськогосподарського
реманенту та різного майна; покрівля на опорах для
захисту від сонця, дощу і т. ін” [6]) тощо, але коли
він утікав із двору на вулицю, то там його вбивати
було заборонено. Тобто законодавець забороняв
свавілля того, хто захищався, і намагався встановити межі необхідної оборони [7]. Руська Правда
була важливим джерелом права і значно вплинула
на розвиток українського правотворення. Так, наприклад, розглянута вище норма щодо вчинення
крадіжки з проникненням в дім, якою допускається
вбивство “нічного крадія” стала “зразковою”. Її положення відображалися у наступних нормах кримінального законодавства, яке діяло на територіях сучасної України.
На відміну від "Руської Правди" Судебник
1468 вже передбачав не лише систему штрафів, а й
смертну кару (спалення або шибеницю) для злодіїв
за доведені значні або повторні крадіжки та інші
злочини...(встановлювалася різна відповідальність
за дрібні, середні та великі крадіжки) [8]. Конкретної норми, що передбачала відповідальність за крадіжку з певного місця не було. Крадіжка диференціювалася за повторністю, оцінкою і предметом
(кінь, корова) викраденого, а також на крадіжку з
“лицем” (крадія було спіймано на місці злочину) і
крадіжку де особа могла заховати або розпорядитися краденим. Покаранням могло бути позбавлення життя, навіть при вчиненні не значної першої
крадіжки, при відсутності можливості сплатити
“вину” або “бонду” (відшкодування шкоди потерпілому), тобто відкупитися. Ковальова С.Г. звертає
увагу на ст. 16 Статуту де було вказано одну кваліфікуючу ознаку злочину: репутація злочинця, думка про нього околиці. Сусіди, околиця тут виступають як свідки доброї чи поганої попередньої поведінки підозрюваного, а не самого факту злочину
[9, с.14].
Чимало положень Судебника 1468 (зокрема
про "татьбу"/злочини) в подальшому були в деталях кодифіковані Першим Статутом Великого князівства Литовського 1529 (артикулами ХIII розділу), а ті, котрі не потрапили до Статутів Великого
князівства Литовського, продовжували тією чи іншою мірою зберігати свою чинність без письмової
фіксації [8].
За кримінальним законодавством Української
гетьманської держави, що складалася переважно з
звичаєвого права, правових актів Московського
царства, Речі Посполитої крадіжка поділялася на
просту і кваліфіковану. До простої відносили таємне присвоєння речей на суму, що не перевищувала
20 рублів. За вперше здійснений злочин передбачалося побиття канчуками та відшкодування в розмірі
ціни викраденого; за другим разом додавалося відрізання вуха; за третім — відрізання вуха, носа та
випалення на лобі знаку «злодій»; за четвертим —
смертна кара через повішення. До кваліфікованої
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крадіжки відносили привласнення речей на суму більше 20 рублів, здійснення трьох крадіжок поспіль,
злочин, здійснений групою осіб, а також із проникненням у житло, присадибні приміщення тощо.
Смертна кара була єдиним покаранням за цей злочин [10].
У Соборному Уложенні 1649 р. значно розширюється перелік кримінально-правової охорони
об’єктів власності. Особливо виділяються крадіжка
з государева двору і церковна татьба (викрадення з
церкви).... [11, с. 119]. Уложенням також передбачалася диференціація і за повторністю. Так, у випадку скоєння вперше крадіжки з “государевого
двору” передбачалося побиття батогом, за другу
таку ж крадіжку покарання доповнювалося ув’язненням у в’язниці на пів року [12].
Не можна не оминути увагою і Військовий
устав Петра І (1716 р.). В якому вперше вводяться
терміни “воровство”, “кража”, “вор”. В даному законодавчому акті досить детально описані кваліфікаційні ознаки притаманні “крадіжці, поєднаної з
проникненням” з чіткою вказівкою місця і навіть
знаряддя вчинення даного злочину. Уставом передбачалася відповідальність за замах на її вчинення.
Так у главі ХХІ “О зажигании, грабительстве и воровстве ” в тлумаченні Артікулу 185 було зазначено: “Ежели кто ворвется безъ оружія, или войдетъ въ домъ безъ насильства въ конюшню или хоромы, или отопретъ сундуки, хоромы воровскими
ключами, отъ чего никакого насилія или убійства
опасатись не надлежало, онаго шпицрутенами, яко
прочих воров наказать. Такожъ ежели воръ, правда,
ворвется въ намереніи украсть, но и въ томъ поиманъ или отогнанъ, или помешаетъ ему кто, что ничего съ собою не унесъ, онаго такожъ шпицрутеномъ полегче наказать надлежитъ” [13, с. 376]. За
ненасильницьке проникнення з метою крадіжки передбачалося покарання шпіцрутенами, що являло
собою тілесні покарання довгими, гнучкими і товстими прутами. Як і в “Руській Правді” суспільна небезпечність значно зростала залежно від часу скоєння крадіжки з проникненням. Так, тим же тлумаченням Артикулу 185, не підлягало покаранню
вбивство крадія який проникав до житла вночі:
“Впротчемъ, въ правахъ позволено вора, который
въ ночи въ домъ ворветца, безъ страху наказанія
умертвить, ежели его безъ своего опасенія преодолеть было невозможно; ибо надлежитъ разсудить,
что воръ не для единой кражи, но чтобъ и умертвить, въ дом ночью врывается” [13, с. 376]. Смертна
кара (колесування) передбачалася за крадіжку з церкви або ж з інших святих місць (Артикул 186).
У зв’язку з розбіжністю правових норм різного
походження діючих на українських територіях після приєднання до Російської Імперії та для посилення впливу на ці території останньої у 1743 році
було розроблено проект збірника норм феодального права «Права, за якими судиться малоросійський народ». Джерелами проекту були Литовські
статути, Хелмінське право, Саксонське зерцало, українське звичаєве право, право Російської Імперії.
Розділі 24 “О ворах, наказании и казни их, також и
о прочем по делам татейним” було зібрано норми
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.... Артікулом 11 “О казни воров в Государевом
двору и о похитителях казны” за крадіжку вчинену
на “Государевом дворе или где в присутствии
Высочайшой Императорского Величества персоны
своровал что ценою хотя меньше трех рублей” передбачалося тілесне покарання: “ухо урезать”, за
таку ж крадіжку вчинену повторно передбачалося
повішення [14, с. 717-718]. “Кто, влезъ или подъкопався въ чужий дом, въ избу, въ амбар, или комору,
либо подъ какое ни есть строеніе запертое, пожитки
тамо имеющиеся покрадет, и въ томъ по доводамъ
въ суде изобличен будет, такового вора или сколько
их не било бъ, малоль или много украдуть, смертию
казнить повесить...” [14, с. 717-718]. Пунктом другим того ж артикулу за вчинення, або ж замах на
зазначений злочин “вором ночной доби” закріплювалося обов’язкове з’ясування судом “его злонамеренію съ какимъ умисломъ и съ какимъ орудіем
приходил воровать и по прочимъ обстоятельствам”
[14, с. 719]. Вбивство спійманого “на гарячому”
крадія хазяїном будинку не каралося, якщо воно
було необхідним і обґрунтованим (Пункт 2, Артикул 18) [14, с. 722-723]. Хоча даний проект так і не
було введено в дію, він став важливою історичною
пам’яткою українського законодавства.
Відповідальності розглядуваний нами кваліфікований вид крадіжки в наказі від 3 квітня 1781
року “Про суд і покарання за злодійство різних родів і про заклад робочих будинків у всіх губерніях”
Екатерини ІІ не було. Але цим законодавчим актом
було введено нове родове поняття “воровство”, що
поділялася на три рода: “воровство грабеж”, “воровство кража”, “воровство мошенничество”. “Воровство кража есть, буде кто у кого тайнымъ образомъ возметъ деньгы, или иное движимое именіе,
оное спрячетъ, или продастъ, или заложитъ, или
инако употребит въ свою пользу” [15, с.108-109]. А
“воровство кража” диференціювалася за повторністю і розміром викрадення.
Революційним, якісно новим, з точки зору систематизації законодавства було Уложення про покарання кримінальні і виправні 1845 р. У ньому
прослідковувалося значно ширше використання
кваліфікованих та особливо кваліфікованих ознак
крадіжки. За ст. 2149 Уложення відповідальність
наставала за крадіжку зі зломом, покарання призначалось дивлячись по роду і важливості вчиненого
злому. Так конкретне місце вчинення (“домъ”, “зданіе”, “помещеніе”) не мало вагомого значення, а диференціювалася крадіжка за способом, наслідками
(шкодою) та суб’єктами. Більш суворе покарання
при скоєнні злому з метою крадіжки передбачалося
за підкоп, вибиття або розбиття воріт або зовнішніх
дверей, проломів у стінах або крівлі і пом’якшувалося коли злом обмежувався розбиттям або пошкодженням вікон, або внутрішніх дверей, шаф, сундуків, тощо. В Уложенні окремими статтями виокремлювалися особи які при вчиненні даного злочину
піддавалися однаковому покаранню і на тих же підставах. Це, так звана, “домашня крадіжка”, що
вчинялася слугами, робітниками, підмайстрами або
іншими особами, що проживають у того, чиє майно
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викрадено (ст. 2151) і крадіжка, що вчиняється у готелях, заїжджих дворах і інших, подібних цим закладам, самими власниками або ж їх людьми (ст.
2152) [16, с. 852-855].
Уложенням про покарання кримінальні та виправні 1885 року зберігається відповідальність за
означені вище види “крадіжки з проникненням”
[17, с. 617-625]. За ст. 1647 Уложення винні в крадіжці з жилого приміщення або з його двору, або з
розташованих у дворі споруд, шляхом злому перешкод, які перешкоджають доступу на подвір’я, до
житлової будівлі до одної з її частин в іншу або на
розташованих на цих перешкодах запорів, піддаються покаранню: в перший раз позбавлення всіх
особливих, особистих і присвоєних прав і переваг,
заслання до Сибіру або до виправних підрозділів
від двох з половиною до трьох років; в другий теж
покарання строком від трьох до трьох з половиною
років; в третій раз тільки заслання до Сибіру. Тому
ж покаранню піддаються винні в крадіжках вище
визначним способом з казенної або суспільної споруди, хоча і не жилої, але охоронюваною вартою.
Також, на наш погляд, цікавою є закріплена у
статті ст. 984 Уложення норма за якою: “Виновные
въ прошеніи милостыни, если у них найдено будет
оружіе или потдельные ключи, отмычки и другія
т.п. орудія, подвергаются: лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоеных, правъ и
преимуществ и ссылке на жытье въ одну из отдаленных губерний, кроме сибирских, или отдаче в
тюрьму по третьей степени 33 статьи сего уложенія
(авт. – увязнення від трьох до шести місяців, а для
осіб не звільненних від покарань тілесних від чотирьох до восьми місяців)” [17, с. 378]. Це свідчить
про законодавчо закріплені заходи кримінологічного характеру щодо своєчасного попередження і
запобігання майнових злочинів, в тому числі і крадіжкам, поєднаним з проникненням.
На відміну від попередніх нормативних закріплень в Уложенні 1903 року, яке в повному обсязі
так і не було введено в дію, крадіжка поділялась на
пом’якшувальні і кваліфіковані ознаки. До найбільш тяжкого виду цього злочину відносили крадіжку, вчинену в нічний час декількома особами,
заготовленою зброєю або знаряддям для нападу або
захисту, з жилих будівель, судна або іншого приміщення, або з такого безлюдного приміщення, де в
той час свідомо знаходилася людина, або з огородженого двору жилого будинку, якщо до того ж
винний проник в приміщення або двір за допомогою пошкодження перешкод і запорів (ст.583, п.1
ст.584) [18, с. 86].
За “радянського періоду” українське кримінальне законодавство було розроблено (фактично дублювало) на основі Кримінальних кодексів РСФРР,
а потім і РРФСР та Основних засадах кримінального законодавства Союзу РСР. Кримінальним Кодексом УСРР 1922 року [19, с. 56-58] в ст. 180 крадіжка диференціювалася на просту (у приватної
особи без застосування будь-яких технічних прийомів) та кваліфіковану (з застосуванням знарядь або
інструментів, або інших технічних пристосувань і
прийомів, або коли вона здійснюється особою яка
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займається крадіжками, як професією, або якщо викрадене було завчасно необхідним засобом для існування потерпілого, або ж, коли вона скоєна за попередньою домовленістю з іншими особами). Кваліфікована крадіжка, скоєна із державних закладів,
складів і інших сховищ, каралася позбавленням
волі на строк не нижче двох років сурової ізоляції,
а ці ж дії вчинені систематично, або в особливо великих розмірах – до вищої міри покарання (розстріл).
Статтею 170 КК УСРР 1927 р. [20, с. 50-51]
крадіжкою визнавалося таємне загарбання чужого
майна (крадіж). Пунктом в) цієї статті передбачалася відповідальність за “вчинене з застосуванням
технічних засобів, або кількаразово, або наперед
змовившись з іншими особами, або щодо майна,
яке завідомо потрібне для життя потерпілому, а також, хоч і без зазначених умов, вчинене на вокзалах, пристанях, пароплавах, у вагонах і гостиницях,
під час пожежі, поводі або іншого громадського
лиха, – позбавленням волі на строк до двох років”.
Суворіше покарання (до восьми років) передбачалося за пунктом г) ст. 170 цього КК “вчинене приватною особою з державних і громадських складів,
приватних складів загального користування, вагонів, суден та інших сховищ загального користування, або з зазначених у попередньому пункті
місць громадського користування з застосуванням
технічних засобів, або за змовою з іншими особами,
або кількаразово, а також вчинене, хоч і без зазначених умов, особою, що має спеціальний доступ до
цих складів або їх охороняла”. Новелою КК УСРР
1927 р. є закріплена у ст. 170 пунктом д) відповідальність за крадіжку вчинену особою, що запаслася
зброєю для нападу або охорони, що каралася позбавленням волі на строк до трьох років. Відповідальності за крадіжку з кваліфікуючою ознакою проникнення у житло в Кримінальних кодексах УСРР
1922 р. та 1927 р. не було. Це не є дивним, бо загалом, з початком “радянського” історичного етапу,
відбулося певне законодавче послаблення охорони
приватної власності і, в той же час, посилення кримінально-правової охорони державної та комунальної власності. Вперше характерні ознаки розглядуваної нами норми було закріплено в КК УРСР 1960
р. тільки в 1983 році [21], в частині третій двох окремих статей. Як ч. 3 ст. 81 КК УРСР 1960 р. Розділу ІІ “Злочини проти державної і колективної власності”, де закріплювалася відповідальність за таємне викрадення державного або колективного
майна (крадіжка), – “Крадіжка з проникненням у
приміщення чи інше сховище – карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з
конфіскацією майна або без конфіскації”. Та ч. 3 ст.
140 КК УРСР 1960 р., де під крадіжкою визнавалося
таємне викрадення індивідуального майна громадян, – “Крадіжка з проникненням у житло – карається позбавленням волі на строк від двох до семи
років з конфіскацією майна або без конфіскації”.
Згодом, санкцію було змінено у бік посилення: “позбавлення волі на строк від трьох до десяти років…”. Прослідковується чітке розмежування кра-
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діжки, поєднаної з проникненням за формами власності місця скоєння – соціалістичної власності і
особистої власності.
В сучасному формулюванні розглядуваний
нами кваліфікований вид крадіжки з’явився в ч. 3.
ст. 185 КК України 2001 р.: “Крадіжка, поєднана з
проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, –
карається позбавленням волі на строк від трьох до
шести років”. Тим самим законодавець змінює формулювання (додаючи до змісту норми поняття
“поєднана з проникненням...”) та об’єднує в одну
частину всі види крадіжки, поєднаної із проникненням за місцем вчинення злочину: житло, інше приміщення чи сховище. Діюча кримінальна правова
норма, закріплена ч. 3 ст. 185 КК суттєво відрізняється від всіх попередніх нормативно-правових визначень. В ній окрім того, що вирішальним для кваліфікації є місце вчинення злочину не залежно від
форми власності, ще і прирівнюється ступень суспільної небезпечності і відповідальності за передбачені в цій нормі види суспільно-небезпечних діянь: крадіжка, поєднана з проникненням у житло,
інше приміщення або сховище.
Отже, дослідивши пам’ятки кримінального законодавства, що діяли певний час на теренах України, можна зробити висновок, що розглядуваний
вид кваліфікованої крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище є достатньо сталим злочином і існував як складова крадіжки з першими нормативними згадуваннями
останньої. Так, в різні історичні періоди даний різновид крадіжки диференціювався за: способом,
предметом викрадення, суб’єктом, співучастю, повторністю, потерпілим (суб’єкт права власності),
місцем, повторністю, часом вчинення, множинністю злочину, розміром майнової шкоди. Досить різною була і відповідальність за даний злочин. Не
дивлячись на те, що “еволюція розуміння” сучасної
крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, інше
приміщення чи сховище, знаходилася в прямій залежності від змін державного устрою, який панував
на теренах сучасної України і зумовлювався її суспільно-політичним ладом, “крадіжка із житла іншого приміщення чи сховища” завжди характеризувалася більш підвищеним рівнем суспільної небезпеки і за неї передбачалося більш сурове
покарання поряд з іншими видами крадіжки.
Виходячи із особливостей трактування крадіжки поєднаної із проникненням у житло, інше приміщення або сховище на різних історичних етапах
розвитку кримінального законодавства бачимо і наявні, закріплені у кримінально-правових нормах заходи кримінологічної направленості. Це і описання
різних способів вчинення, особливості особи злочинця і наявність у останнього спеціальних засобів
або професійних навиків для вчинення злочинів корисної направленості, ін. Проведений аналіз дозволив більш глибоко вивчити особливості, переосмислити і віднайти основу для нових підходів розробки
кримінологічних
заходів
протидії
розглядуваному суспільно-небезпечному діянню як
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найбільш небезпечному виду не насильницької корисливої девіантної поведінки.
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ABOUT THE PROPERTIES OF THE OBJECT OF CREDITOR’S CLAIM AT THE CONCLUSION OF
THE INTERCESSION AGREEMENT
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Аннотация
Есть основания полагать, что обязательственное правоотношение динамично во временном пространстве своего существования. По этой причине можно допустить, что видоизменяется и объект обязательственного правоотношения.
Конечный результат развития отношений приобретает имущественную ценность, что порождает оборотоспособность требования кредитора, что в свою очередь позволяет последнему перенести ответственность обязательства на третье лицо без получения согласия первоначального должника при совершении
сделки интерцессии.
Abstract
There exists a reason to believe that the obligatory relation is dynamic in the temporary space of its existence.
It gives the chance to assume that the object of the obligatory relation is being modified. The final result of the
relation development acquires property value, which lets the creditor's claim have turnover capacity, that allows
the latter to transfer the obligatory responsibility to a third party without obtaining the consent of the original
debtor during the intercession transaction.
Ключевые слова: объект обязательственного правоотношения, имущественная ценность, оборотоспособность объекта требования кредитора.
Keywords: the object of the obligatory relation, property value, turnover capacity of the creditor claim.
В цивилистической среде продолжаются дискуссии об объекте обязательственного правоотношения. Существует несколько теорий, имеющих
серьезное основание на признание объектом соглашения личность должника. его действия или результат его действий. Существуют и промежуточные мнения, утверждающие, что объектом обязательственных отношений являются одновременно
и личность должника, и его имущество.
В последние годы появились интересные с
научной точки зрения работы правоведов, доказывающих оборотоспособность объекта требования
кредитора. На наш взгляд, рассуждения об экономической значимости предмета спора, приближают

то время, когда будет сконструировано единое понятие о сущности объекта обязательственного правоотношения.
При изучении правовой литературы у нас сложилось собственное воззрение на указанную выше
проблему, которое и приводим в данной статье.
Полагаем, что рассуждения об объекте требования в обязательственных правоотношениях при
совершении юридической сделки интерцессии
нуждаются в предварительном объяснении некоторых фактов.
Прежде всего, надо отметить, что в правовой
литературе наблюдается одновременное примене-
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ние двух терминов в обозначении основного элемента обязательственного отношения: «предмет» и
«объект». Так, например, характеризует сущность
обязательства проф. В. Голевинский: «Предметом
обязательства может быть всякое действие должника, в обширнейшем значении этого слова …»
[6,c.2]. Высказывание ученого совпадает с видением проф. Б. Виндшейда: «Под предметом обязательства понимается действие, к которому оно обязывает должника» [5,c.6]. Использует термин
«предмет обязательства» в своих работах и проф.
К.П. Победоносцев: «Итак, право по обязательству
представляется как нечто, имеющее осуществиться
в будущем. Но вместе с тем оно с минуты заключения своего само по себе и существует, входит в состав имущества и соответствует юридическому состоянию владения и пользования, служа предметом того и другого» [13]. Солидарен с указанными
авторами научных работ и проф. И.А. Покровский:«Содержание обязательств может быть чрезвычайно разнообразно. Оно может состоять в обязанности передать кредитору какую — либо вещь
(например, при купле — продаже) — dare , в обязанности что — либо сделать или не делать —
facere или non facere (построить дом, не препятствовать мне ловить рыбу в вашем пруду и т. п.), в обязанности возместить причиненный вред— praestare
. Вообще все то, что возможно («impossibilium nulla
obligatio» — «невозможное не является обязательством») и что не противно закону, может быть
предметом обязательства»[14,c.154]. Применяет
указанный термин и наш современник проф. О.Н.
Садиков: «Из этого вытекает, что независимо от
того, идет ли речь о совершении действий или воздержании от них, предмет обязательства должен
быть достаточно определенным»[8, c.232].
В то же время, можно проследить активное использование цивилистами термина «объект обязательства». Так, например, высказывался проф. Г.Ф.
Пухта: «Каждое право определяется своим объектом. Первым вопросом по поводу данного права
должен быть поэтому вопрос об его объекте; определение этого объекта дает уже те основные начала,
по которым следует обсуждать самое право»
[15,c.124]. Проф. О.И. Иоффе отмечал, что юридическим объектом обязательства, как и всякого
иного правоотношения , признается определенное
поведение обязанного лица [10,c.19] Аналогичное
мнение прослеживается и в научных трудах проф.
Г.Ф. Шершеневича «Объектом обязательственного правоотношения является действие, которое в
то же время составляет и содержание обязательства» [20,c.7].
Не осталось незамеченным данное обстоятельство и проф. С. С. Алексеевым, который был уверен, что смысловое содержание терминов «объект»
и «предмет» полностью совпадает. Поэтому в нормативных актах, а также в правовой литературе они
определяются как тождественные, заменимые
[1,c.285]. Но, справедливости ради, нужно отметить, что все же предпочтение ученого отдано
слову «объект».
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Подобный взгляд на однородность дискуссионных терминов разделяет и проф. Р.Саватье, употребляя их одновременно: «Предметом требования могут быть также и абстрактные объекты … К
рассмотрению субъектов обязательства, кредитору
и должнику, мы перейдем после того, как остановимся на объекте обязательства — предоставлении, которое должник обязан совершить в отношении кредитора» [16, c.38].
Заочная наша полемика убеждает в том, что
для правоведов вопрос об использовании термина
«предмет» или « объект» относительно главного
элемента содержания обязательных правоотношений не представлялся принципиальным.
Анализ правовой литературы нашего времени
показывает, что и современным правоведам применение того или иного термина кажется не столь серьезным, чтобы стать темой ученой дискуссии. Но
мы уверены, что существует ряд обстоятельств, которые склоняют «чашу весов» в пользу термина
«объект права», что впоследствии может привести
к более «серьезному» выводу. Во-первых, применение сочетания слов «предмет права»- большая редкость в работах ученых, что косвенно подтверждает
определение советского энциклопедического словаря «Объект права олицетворяет собой конкретные имущественные и неимущественные блага и
интересы, отношения, по поводу которых, регламентированы законом»[18,c. 911]. Во-вторых,
слово «предмет» обладает специфичным оттенком
устойчивости, которое четко проявляется в семантическом определении слова: «предмет – всякое
конкретное материальное явление, воспринимаемое органами чувств как нечто существующее
особо»[17,c.502].
Термин «объект», на наш взгляд, не располагает такой внутренней стабильностью, что позволяет перейти к основному аргументу в пользу последнего с предварительным разъяснением:
Предыдущие высказывания правоведов (В.Голевинский, Виндшейд, О.Н.Садиков, О.И. Иоффе ,
Г.Ф. Шершеневич) роднит одна деталь: по их мнению под предметом обязательства понимается
определенное действие должника для удовлетворения интересов кредитора. Аналогичное видение
обязательства присуще и проф. Г.Ф. Пухта: «Право
собственности подвижно, передаваемо; эти изменения права собственности подготавливаются и получают юридическую конструкцию посредством обязательств, объектом которых служат чужие действия, действия посторонних лиц, имеющие
вещественную ценность. В этом последнем свойстве заключается внутреннее основание» [15,c.124]
Сторонником такого взгляда является и проф. К.Н.
Анненков: « … обязательство, по объяснению Барона, все же может быть определяемо как такое
правоотношение, по которому одно лицо – веритель и кредитор-должника- может требовать от другого лица- того действия или бездействия, к которому он обязан» [3,c.1]. Российский законодатель
также разделяет теорию «объект-действие», что
четко обозначено в ст. 307 ГК [7]. Примеры можно
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завершить фразой проф. Е. В. Пассека, утверждавшего, что: « Господствующим в современной
науке, и без сомнения правильным, должно быть
признано первое определение, усматривающее
сущность обязательства в праве одного лица на
действие другого» [11].
Но, несмотря на такую категоричность вывода
проф. Е.В. Пассека правовое наследие содержит литературные источники с иной точкой зрения на объект обязательственных отношений. К примеру, в
своей научной работе проф. И.С. Перетерский и
проф. И.Б. Новицкий писали следующее: «Резюмируя сказанное выше, мы имеем основание утверждать, что право классического Рима, с одной стороны, различало иски на вещь и иски личные, с другой стороны, оно выработало представление о
содержании обязательства. <…>. Иском на вещь
мы истребуем нашу вещь, которою владеет другой;
этот иск всегда направлен против того, кто этой вещью владеет. <…>. Личный иск имеет место, когда
мы судимся с тем, кто обязан в отношении нас к совершению какого-либо действия или к тому, чтобы
дать; тот иск всегда направлен против данного
лица» [12, c.387]/
Такой же позицией придерживался и проф.
К.П. Победоносцев, который утверждал, что право
по обязательству представляется как нечто, имеющее осуществиться в будущем. Но вместе с тем оно
с минуты заключения своего само по себе и существует, входит в состав имущества и соответствует
юридическому состоянию владения и пользования,
служа предметом того и другого [13].
Бескомпромиссностью отличается суждение
по этому вопросу проф. Д.Д. Гримма: «Итак, мы видели, что объекты имущественных прав или хозяйственного блага обыкновенно подразделяются на
две главные категории: на вещи и действия лиц. Такое деление нельзя признать вполне удовлетворительным, Действия лица не отделимы от данной
личности: вне определенной личности немыслимы
никакие действия. Если это так, то объектом прав
следовало бы признавать не действия, а самую личность, обязанную совершать те или другие действия» [9, c. 59-60].
Не опровергая и не высказывая пока своего
мнения, должны признать, что не лишена жизнестойкости еще одна версия об объекте обязательственного права. Её основоположником является
проф. С.С. Алексеев, который был уверен, что ни
при каких условиях, ни в одной из отраслей права к
числу объектов правоотношения не может быть отнесено поведение человека, его действия, что теория объекта-действия, поставив поведение на место
объекта, исключает тем самым внешние предметы
из юридического анализа, на которые направлены
сами действия [1, c.293]
Нельзя не отметить, что мы наблюдаем демонстрацию вполне убедительных и не лишенных логики аргументов в пользу той или иной из приведенных теорий об объекте обязательственного
права. Полагаем, такая неординарная ситуация сложилась вследствие наличия у каждой теории права
на существование. В связи с этим, не претендуя на
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непогрешимость, мы возьмем на себя смелость
предположить, что объекту обязательственного
правоотношения не свойственна статичность, ему
характерно динамическое развитие. А это значит,
что правоотношение можно рассматривать как видоизменяющее явление, переходящее из одной стадии в другую, провоцирующее при этом и изменение объекта. Так, при заключении юридической
сделки можно с полным основанием назвать объектом пассивную сторону договора. Прав был проф.
С.С. Алексеев, когда писал: «…Ведь по большей
части правоотношение активного типа сначала возникает только как идеологическая, чисто юридическая связь между лицами» [2,c.158]. Затем правоотношение переходит в фазу действий (бездействия)
должника, что и становится его объектом, и наконец, при исполнении должником своих обязательств, результат его действий, уже обладающий
имущественной ценностью в отличие от объекта –
субъекта и объекта –действий , принимает на финальном этапе «эстафетную палочку», превращаясь
в объект правового отношения. В случае же неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должником, происходит вновь «смещение»
объекта на пассивную сторону договора.
Надо признать, что о динамике обязательственного правоотношения было упомянуто и в
научном труде проф. О. А. Красавчикова: «Подобно всяким иным гражданским правоотношениям обязательство существует во времени. Сроки
бытия обязательств относительно невелики (по
сравнению с существованием во времени правоотношений собственности). Объяснение этого факта
состоит в том, что обязательства в значительной
своей массе являются правовой формой отношений
экономического оборота. Последний же в силу своего социально-экономического характера предполагает постоянное обращение материальных благ,
вне которого понятие оборота утратило бы свой
смысл».[ 19,c.412]
Таким образом, можно подойти к определенному выводу о «скольжении» объекта во временном пространстве существования обязательственного правоотношения и приобретении имущественной ценности на его кульминационном этапе.
До настоящего момента речь шла об обязательственном праве кредитора в правоотношении, но
как заметил проф. Р. Саватье, что юристы называют
правом, экономисты – требованием, и в нашем
дальнейшем материале мы будем использовать синоним обязательственного права кредитора - его
требование [16,c.36].
Возвращаясь к непосредственной теме нашего
исследования – юридической сделки интерцессии,
полагаем, что она является еще одним доказательством «мобильности» объекта требования, так как
веритель, пользуясь своим правом на «исполнение
обязательства, а также … распоряжения им, как и
всяким имущественным правом …» [3,c.1] переносит свое требование на третье лицо, не дожидаясь
определенных действий со стороны должника, не
получая и не запрашивая согласия последнего на
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его освобождение от ответственности. Такое действие кредитора основано на оборотоспособности
требования в последнем периоде передвижения в
силу его имущественной ценности.
Как отмечает В.В. Байбак: «Например. В ФГК
выделяются различные виды имущества, а не вещей. При таком подходе в категорию движимого
имущества попали, например, обязательственные
требования (ст.529). Отечественный законодатель
пошел еще дальше в направлении универсализации
правового положения различных видов объектов
гражданских прав. Вместо оборотоспособных вещей и вещей, изъятых из оборота, ГК РФ вводит понятие оборотоспособных объектов гражданских
прав (ст. 129)» [4,c.92] В соответствии с указанной
автором цитаты статьей ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом,
если они не ограничены в обороте [7].
Но ради справедливости, необходимо признать, что способность обязательства быть предметом экономического оборота, не ограничивается
его имущественной ценностью: существенную
роль в этом играет и абстрактность объекта требования, отсутствия каузальности в договоре кредитора с первоначальным должником, личных связей
сторон сделки. Полагаем, в данной ситуации с полным основанием можно констатировать естественную «юридическую чистоту» главного элемента
обязательственного правоотношения.
В качестве небольшого итога наших рассуждений вычленим наиболее значимые для нас предположения:
1. Обязательственное правоотношение динамично во временном пространстве своего существования;
2. В силу первого обстоятельства видоизменяется и объект обязательственного правоотношения;
3. Конечный результат развития отношений
приобретает имущественную ценность, что порождает оборотоспособность требования кредитора,
что в свою очередь позволяет последнему перенести ответственность обязательства на третье лицо
без получения согласия первоначального должника.
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Abstract
The role of distance education in the higher education system of Ukraine, characteristics, advantages and
problems in the development and implementation of distance learning courses in the educational process are defined.
Keywords: distance education, distance course, characteristics of distance studying, advantages and disadvantages of distance education.
At the present stage of society development, one
of the basic needs is the formation of a new generation
of student youth with creative thinking and recognition
of a student as the central figure of the educational process, while developing its cognitive activity. Achieving
this goal requires a restructuring of the learning process
to maximize the disclosure of each student's individual
capabilities and self-development.
The relevance of the problem of distance learning
is to concentrate the results of the social process in the
information field and the need for continuous improvement of professional knowledge.
It is the distance learning that enables the most adequate and flexible response to the needs of society for
the preparation and continuous support of high-level
qualification of specialists in various fields and industries.
Recently, the problem of distance learning has
been the focus of scientific circles, and current trends
indicate a further intensification of research in this
field. Such scientists as S. Vitvitskaya, V.Kukharenko,
A. Petrov, V. Yasulajtis, E. Polat and many others were
engaged in theoretical, methodological and methodological problems of distance learning.
The target of the article is to determine the role of
distance learning in the higher education system of
Ukraine, the main characteristics, benefits and problems of the development and implementation of distance learning courses.
Presenting main material. Based on the research of
scientists, distance education is an opportunity to study
and obtain the necessary knowledge remotely from the
educational institution at any convenient time. The
Regulations on Distance Education and the Concept of
Development of Distance Education in Ukraine regulate the rights and responsibilities of participants of the
educational process [4].
This system provides other means, methods, organizational forms of teaching, another form of interaction between teacher and student, students among
themselves. Like any form of education, the system of
distance learning has the following component composition: the goals determined by the social order for all
forms of learning; the content provided by the current
programs for a particular type of educational institution; methods, organizational forms, teaching aids.

Distance learning is conditioned by the specificity
of used technological background (eg, computer telecommunications, case technology).
In terms of purpose and content, the distance system is similar to face-to-face training, but the forms of
material submission and the forms of interaction between the subjects of the educational process differ significantly. The didactic principles of distance learning
are similar to face-to-face learning, but their implementation is specific.
Distinctive features of distance learning are:
• interactive learning that allows to establish and
stimulate feedback, providing dialogue and ongoing
support that are not possible in most traditional learning
systems;
• flexibility in choosing the educational institution,
place and time of study;
• modular principle, which allows to create a curriculum for a set of independent courses-modules;
• аn individualization of learning, which makes it
possible to choose the sequence of studying subjects on
the basis of an individual schedule;
• efficiency through using technical means;
• new advances in information technology used in
the educational process;
• attracting the best teaching staff and using the
most up-to-date teaching materials;
• parallel distance education, which provides the
opportunity for simultaneous studying in Ukrainian and
foreign universities;
• self-organization of students, which enhances
creative and intellectual potential.
The main problem with the organization of distance learning is the dependence of teaching effectiveness on teachers' modern pedagogical and information
technologies. A methodological problem is the lack of
techniques for creating and using distance courses in
the educational process. Another equally important issue is the student information infrastructure on the networks.
Due to availability of remote modules, the problem of intellectual property rights protection of
teacher’s courses should be solved.
Conclusion. The system of distance learning requires modernization, deep and comprehensive study.
The National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021 states that informatization of
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education, formation and implementation of information educational environment, development of pedagogical software, creation of systems of distance education and access to world information resources is an
important condition for its modernization.
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Анотація
Розглянуто процес навчання наукової української термінології в нефілологічній іншомовній авдиторії. Проаналізовано способи формування наукової термінологічної лексики, процеси, що відбуваються з
науковими термінами та особливості їх засвоєння іноземними студентами в процесі навчання української
мови. Зроблено висновки, що вивчення лексико-семантичних трансформацій сприяє розвиткові мовних
знань іноземців під час навчання української мови.
Abstract
The process of teaching scientific Ukrainian terminology in non-philological foreign language audience is
considered. The ways of forming scientific terminological vocabulary, the processes that occur with scientific
terms and peculiarities of their acquisition by foreign students in the process of learning Ukrainian are analyzed.
It is concluded that the study of lexical-semantic transformations contributes to the development of linguistic
knowledge of foreigners while learning Ukrainian.
Ключові слова: термінологічна лексика, терміносистема, лексико-семантичні трансформації, українська мова як іноземна.
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Постановка проблеми. Навчання іноземних
студентів української термінології не є ізольованою
цариною загального навчального процесу. Метою
навчання студентів-нефілологів є здобуття ними таких навичок і вмінь, які знадобляться для участі в
навчальній, а згодом у науковій діяльності на основних факультетах технічних чи медичних закладів.
Практика свідчить, що для успішного оволодіння
знаннями необхідно засвоїти як нейтральну лексику, так і наукову термінологію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема «терміна» і «слова» нині видається актуальною, незважаючи на численні дослідження науковців різних галузей. Тривалий час вітчизняні та

закордонні лінгвісти порушують питання, що стосуються різних тематичних напрямів, як-от: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація
термінології,
специфіка
світосприймання в науково-технічному спілкуванні
[1]. Велике значення, вважаємо, мають праці таких
знаних термінологів: Н. Непийводи, І. Фаріон, О.
Кочерги, М. Гінзбурга, І. Процик, Г. Ракшанової та
ін. Серед лінгводидактів, чиї праці найбільш вагомі
з цієї проблематики, – О. Митрофанова, В. Костомаров, К. Мотіна. Попри широкий спектр досліджень маловивченою, на наш погляд, залишається
навчання наукової української термінології в нефілологічній іншомовній авдиторії.
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Мета нашого дослідження – проаналізувати
способи формування наукової термінологічної лексики, процеси, що відбуваються з науковими термінами та особливості їх засвоєння іноземними студентами в процесі навчання української мови.
Виклад основного матеріалу. О. Потебня зазначав, що в мові існує ситуація, коли загальновживана лексика на зразок вода, кисень, елемент, реакція, сіль, плід, сонце, зірка, ядро, вектор, корінь,
знак тощо водночас належить і до термінологічної,
і до загальнолітературної [3]. Мовознавець наголошував, що варто розрізняти найближче та «подальше» значення слова: коли подібні слова розглядають як загальновживані, їм відповідає найближче
значення (загальне, неконкретне, приблизне, «розмите»), у разі використання слова як спеціального
найменування, необхідно говорити про подальше
значення (точне, конкретне). Регулярні процеси термінологізації та детермінологізації свідчать про
те, що не завжди можна відмежувати термін від
слова загальнолітературної мови.
Як зазначають методисти [2], лише одне найближче значення складає дійсний зміст думки в момент вимови слова. Саме це значення забезпечує
взаєморозуміння людей, що розмовляють однією
мовою, незалежно від їхнього фаху чи професійних
поглядів.
Загальновідомо, що значна частина термінів
будь-якої мови виникла внаслідок образного переосмислення загальнолітературних слів, тобто шляхом переходу літературних слів в різні терміносистеми. У такий спосіб загальнонародне слово набуває іншого семантичного наповнення зберігаючи
звукове оформлення, разом із тим новоутворений
термін означає спеціальне поняття (не загальновживане), а його функція розширюється від номінативної до дефінітивної.
Входячи до терміносистеми, слово зазнає
впливу науки, у такий спосіб набуває всіх ознак термінів: системність, точність, дефінітивність, однозначність, що, як зазначає О. Митрофанова, не завжди реалізовується на практиці. Наука намагається
витіснити зі слова всі ознаки його первісної образності, індивідуально-неповторного сприйняття, вивільнити слово від асоціацій або хоча б залишити в
його змісті відсторонено-суспільне, звичайно, не
досягаючи цього повною мірою [2, с. 38–39]. Під
час зворотнього процесу – переходу термінів із терміносистеми в літературну мову, тобто детермінологізації – розвиваються додаткові, переносні й метафоричні значення термінів. Не втрачаючи основну «термінну» семантику, вони (терміни – авт.)
розвивають вторинні, власне лексичні значення.
Проникаючи до загальнолітературної мови чи поєднуючи функції загальнолітературного слова і терміна, останній стає членом тематичної групи,
утворює різні зв’язки (синонімічні, антонімічні).
Унаслідок цього ймовірне виникнення семантичних змін, що призводять до розвитку переносного
значення, утворення нових слів і фразеологічних
одиниць (ФО). Наприклад, у тлумачному словнику
знаходимо значення слова «сталь»: 1. Твердий ковкий метал сріблисто-сірого кольору, що становить
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собою сплав заліза (основа) з вуглецем та іншими
домішками, які вводяться для потрібної зміни якості; криця. Вуглецева сталь. Легована сталь. Ресорна сталь. 2. Сталеві вироби, конструкції, сукупність сталевих предметів, машин і т. ін. У цьому
разі мова йде про дефініцію. У такому вигляді
«сталь» спостерігаємо в наукових текстах переважно технічного спрямування (будівництво, інженерія тощо). Проте, потрапляючи в інші стилі (розмовний, публіцистичний, художній), термін набуває
додаткових відтінків за основним своїм значенням
(твердість, міцність): стійкий (який виявляє твердість, наполегливість, непохитність у поглядах,
діях, не відступає перед труднощами тощо), міцний, твердий, непохитний, непорушний, незламний, несхибний, несхитний, непіддатливий, неподатливий, затятий, сталевий, упертий [впертий],
твердокам’яний, стоїчний; суворий (про голос, погляд і т. ін. – у якому не відчувається м’якості, лагідності), твердий, сталевий, стальний, строгий рідше; важкий (про погляд). Наприклад: О, Львове,
обитель лева! Пророком народ твій був, Він силу
твою сталеву Ще з давніх-давен відчув (Л. Забашта). Зазначимо, що «сталевий» (зроблений зі
сталі) також використовується в художній літературі: Важке цебро на сталевому тросі раз у раз
опускається в тіняву (О. Гончар).
Автоматичне перенесення наукового значення
терміна в мову газет, журналів та художньої літератури призводить до викривлення або нерозуміння
змісту матеріалу суб’єктами навчання. З огляду на
специфіку фаху іноземних студентів, припускаємо,
що вони, вочевидь, не знайомі з переносно-образним значенням термінослова: залізний (сталевий)
кінь – трактор. Їде Олеся Кулик на тракторі, а за
нею жінки правують залізними кіньми, вся ланка
гуркотить (О. Ковінька).
Розвиток технологій, а також інші соціальні
фактори активно впливають на мовні процеси,
сприяючи розвиткові лексико-семантичної системи
української мови. Одним із активних процесів, що
відбуваються в лексиці, є лексико-семантична конденсація, яка полягає в заміні словосполучення номінативного типу однослівними найменуваннями.
Конденсатами є переважно складні слова такого
штибу, як зарядний пристрій – зарядка, абревіатури
інформаційні технології – ІТ, слова-універби материнська плата – материнка тощо.
Разом із тим спостерігаємо в лексиці протилежно направлений процес: поява стилістичних варіянтів (складених найменувань) у слів, що є активізованими в загальному вжитку термінами, як–от:
нафта – чорне золото, комп’ютер – сталевий друг,
айфон – яблуко.
Практика навчання української мови як іноземної свідчить, що спільне вивчення загальнопрофесійної та спеціальної лексики вже на початковому
етапі мовної підготовки іноземних слухачів підсилює професійну мотивацію і сприяє попередньому
формуванню деяких загальних понять зі спеціальності.
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З-поміж великого загалу питань щодо підвищення рівня мовних знань іноземних студентів важливим і актуальним вбачаємо лексичне переосмислення (лексико-семантичну трансформацію).
Засвоєння переносного значення слова, наприклад, супроводжується низкою труднощів на будьякому етапі навчання української мови як іноземної. Проте збагачення словникового складу мови за
рахунок її внутрішніх ресурсів є традиційним і активним. У такий спосіб формується знання потенційних можливостей розвитку лексико-семантичної системи. Зіставлення первинного і вторинного
значень дає можливість виявити їхній внутрішній
зв’язок, оскільки мова ведеться про використання
номінативної одиниці з новою для неї семантичною
функцією.
Висновки. Отже, задля забезпечення лінгводидактичних цілей у процесі навчання української
мови як іноземної викладач повинен бути обізнаним зі специфіки матеріалу, якого буде навчати, якот: економічної термінології, медичної тощо. Недостатньо використовувати переклад як єдиний спосіб семантизації нових термінів, оскільки для реалізації прагматичного й семантичного аспектів
суб’єкти навчання повинні знати про варіанти лінгвістичного фону, тобто смислові відмінності екві-
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валентних слів, спричинені диференціаціями в реаліях, конотативну своєрідність лексики, що збігається за концептуальним значенням. Вивчення лексико-семантичних трансформацій сприяє розвиткові мовних знань іноземців під час навчання
української мови, підвищує їхню професійну підготовку, формує розуміння внутрішніх законів розвитку мови, шліфує культуру мовлення, а також
сприяє розвиткові лінгвокраїнознавчої компетентності студентів-іноземців. Вважаємо, що в межах
статті неможливо розкрити всі аспекти досліджуваної проблеми, тому це може бути підставою для подальшого її вивчення. Ця наукова студія може бути
базою у створені методичної чи навчально-методичної розробки.
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Аннотация
В данной статье рассматривается роль комплексного применения вариативных приемов информационно-коммуникативных технологий и case-studies в процессе обучения химии. Проанализированы результаты 4-хлетнего изучения данного вопроса с позиций современного проблемно-ситуативного метода обучения в химическом образовании. Раскрыты особенности применения данной технологии для работы с
кейс-заданиями на площадке модульного цифрового образовательного ресурса.
Abstract
This article discusses the role of complex application of variable methods of information and communication
technologies and case-studies in the process of teaching chemistry. The results of a 4-year study of this issue from
the perspective of a modern problem-situational method of teaching in chemical education are analyzed. The article
reveals the features of using this technology to work with case studies on the site of a modular digital educational
resource.
Ключевые слова: технология case-study, проблемная ситуация, практическая деятельность, химия,
студент, учитель.
Keywords: case-study technology, problem situation, practical activity, chemistry, student, teacher.
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От выпускников вузов в настоящее время ожидают умелое владение сформированными предметными навыками, а также и метапредметными /
надпредметными компетенциями. Данные компетенции молодых специалистов подкрепляются развитыми общепрофессиональными, общекультурными, профессиональными и специальными компетенциями, позволяющими обучающимся достичь
планируемые результаты обучения через формирование универсальных учебных действий.
Весь комплекс компетенций, которыми в
настоящее время должны владеть будущие специалисты, определяется в соответствии с требованиями социума (в целом) и конкретного работодателя
(в частности). Все это приводит к корректированию
методик подготовки выпускников вузов. Вышеуказанные изменения непосредственно связаны с реализацией требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) нового
поколения для всей системы российского образования на всех ее этапах. Особую роль в этом играет
подготовка студентов – будущих учителей [4, с.
150-152].
Анализ научно-методической и нормативной
литературы по проблеме использования новых методических подходов и технологий позволяет нам
выявить противоречие между требованиями ФГОС
к учителю нового формата и существующей системой обучения химического образования [5; 10]. Одним из основных показателей модели современного
учителя является его готовность к изменениям. Эта
готовность соответствует необходимости формирования «soft skills», гибких непредметных / надпредметных навыков, вместо традиционных «hard
skills», профессиональных предметных навыков.
Результатом аналитического исследования явилось
определение в 2016 году Всемирным экономическим форумом в Давосе 10 востребованных компетенций (из 35 исходных), необходимых для профессий будущего [3].
Практика показывает, что наибольший эффект
для формирования метапредметности и повышения
качества химического образования имеет технология case-studies, что было подтверждено во многих
(Е. С. Полат [9], В. П. Беспалько [1], Ю. Д. Красовский [2] и др.). Имеющаяся результативность проведенных исследований [8; 11; 12] не снижает актуальность изучения кейс-технологий по причине
единичного их применения в химическом образовании. Данная методика развивает способность выявлять проблему, рассматривать варианты ее решения
с различных точек зрения, реализовывать поиск
недостающей информации, аргументировать свою
точку зрения [2, с.169].
Цель нашего исследования заключается в
определении наиболее эффективных вариантов
применения технологии case-studies для повышения качества химического образования. Это позволило выявить предмет исследования – процесс развития интеллектуальной активности обучающихся
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через применение технологии case-studies в преподавании химии.
Данный вопрос мы начали изучать в 2016/2017
учебном году. Проведен анализ существующей литературы; этимология и дефиниция основных понятий; разработана и адаптирована программа экспериментальной работы с учащимися школ для определения уровня осведомленности обучающихся в
особенностях применения технологии case-study на
уроках химии. Мы обработали и проанализировали
[6; 7] результаты ответов (реальные и в online-режиме) более 200 респондентов – учащихся 8-х классов «Лицей № 131» г. Казань; студентов К(П)ФУ
(Химический институт им. А. М. Бутлерова, Институт физики, Институт психологии и образования,
Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого; факультет психологии и педагогики НГПУ, Набережные Челны); студентов
КГМУ.
Обработка полученных результатов исследования показала готовность студентов к принятию
элементов кейс-технологии, так как многие преподаватели успешно используют этот метод в ходе
аудиторных и внеаудиторных занятиях, что нельзя
констатировать относительно учеников, которые не
знакомы с данной технологией (94%).
Практика и анализ полученных данных подтверждают наши предположения о влиянии casestudies не только на повышение мотивации обучающихся для самообразования и саморазвития, но и
формирования надпредметной и метапредметной
компетенций.
В 2019/2020 учебном году мы продолжили исследовательскую работу по адаптации кейс-заданий в формате цифрового образовательного ресурса «Химия для не химических специальностей и
направлений» на платформе дистанционного обучения Казанского (Приволжского) федерального
университета.
В исследовании приняли участие 62 респондента – студенты 1-го курса Института управления,
экономики и финансов К(П)ФУ. В заданиях были
представлены модели проблемных ситуаций, связанные с профилем подготовки студентов, но различающиеся по содержанию и способу организации ответа в связи с целью обучения. Разработанные нами задания кейсов достаточно просты и
доступны для их проведения, не занимают много
времени (40-60 мин.), в зависимости от уровня обученности обучающихся. Решение заданий ситуационной проблемы в нестандартных условиях позволяет студентам устанавливать взаимосвязи между
существующими в директиве данными и предполагаемым решением проблемы. Материал включал
критерии оценивания альтернативных способов
принятия решения и многовариантности решений.
Результаты представлены в таблице 1.
Обработка результатов ответов студентов помогла выявить наиболее проблемные задания, с которыми возникли трудности у студентов 1 курса.
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Таблица 1
Усвоение знаний студентов по теме: «Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома» с использованием технологии case-studies
Правильно
Частично
Не верно/ нет ответа
Решение
кейса
чел
%
чел
%
чел
%
Кейс №1
14
22,5%
47
75,8 %
1
1,7%
Кейс №2
34
55%
25
40%
3
5%
Кейс №3
5
8%
37
60%
20
32%
Кейс №4
10
16%
41
66%
11
18%

В кейсе №3 обучающимся необходимо актуализировать свои знания о составе атома, соотнести данные заряда ядра, число электронов в атоме, число протонов в ядре, число электронных уровней и максимальную степень окисления с порядковым номером элемента, номером периода, номером группы, указать
области применения и нахождения простых веществ (например, железо). Только 8% студентов показали
положительные результаты в ответах (рис.1), что свидетельствует о возможной невысокой мотивации.

8%
32%

60%
Правильно

Частично

Не верно/нет ответа

Рисунок 1. Решение задания 3 по химии с использованием технологии case-studies, К(П)ФУ, 2019 г.
При разработке кейс-задания №4 (ЦОР) мы учитывали взаимосвязи предметного и надпредметного характера по профилю подготовки (география-экология) [6]. Характеристика химических процессов с учетом
влияния на окружающую среду; вариативные способы и приемы снижения негативного влияния побочных
продуктов производств на природу; определение цикличности процессов и замена традиционных источников на альтернативные, интегрируя свои знания. С данным кейсом (рис.2) справилась почти пятая часть
студентов (16%). Возможно, данные объясняются многовариантностью решений, способных спровоцировать обсуждение вопросов.

16%

18%

66%
Правильно

Частично

Не верно/нет ответа

Рисунок 2. Решение задания 4 по химии с использованием технологии case-studies, К(П)ФУ, 2019 г.
Разработанные нами кейс-задачи направлены
на повышение мотивации в изучении предмета химии, самостоятельный поиск необходимой литературы в различных ситуациях, последующий индивидуальный выбор оптимального решения вопроса,
что получило свое отражение во второй части исследования.

Мы считаем, что применение элементов технологии case-study в обучении химии позволяет использовать методы и приемы технологии обучающего развития с позиций системно-деятельностного
подхода,
охватывая
возможности
коллективной, групповой и индивидуальной ра-
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боты. Применяя элементы данной технологии, учитель / преподаватель может повысить метапредметный уровень компетенций обучающихся.
На данном этапе наше исследование не заканчивается.
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Анотація
Основна увага в даній статті зосереджена на визначенні потенційних переваг та можливостей залучення соціокультурного підходу до дослідження міських просторів з позицій соціологічного аналізу. Відмічено, що потенціал використання соціокультурної оптики дозволяє виявити якісні характеристики міської тканини та зафіксувати яким чином зміна соціокультурного та соціоісторичного контексту розвитку
суспільства впливає на реконфігурації культурного кодування міста. Визначено евристичні можливості
концептуального підходу Дж. Александера до аналізу культурної системи та запропоновано експлікувати
окремі дослідницькі стратегії в напряму вивчення культурної обумовленості зміни дискурсивних формації
міста.
Abstract
The focus of this article is on identifying the potential benefits and opportunities of engaging a sociocultural
approach to the study of urban spaces from the standpoint of sociological analysis. It is noted that the potential of
using socio-cultural optics allows to identify the qualitative characteristics of urban fabric and to fix how the
change of socio-cultural and socio-historical context of society development influences the reconfigurations of the
city's cultural coding. The heuristic possibilities of the conceptual approach of J. Alexander to the analysis of the
cultural system are determined and it is proposed to explicate individual research strategies in the direction of
studying the cultural conditionality of the change of the discursive formations of the city.
Ключові слова: місто, міський простір, соціокультурний, культурна система, культурні коди.
Keywords: city, urban space, socio-cultural, cultural system, cultural codes.
Актуальність звернення до теми соціокультурного підходу в контексті дослідження міста як культурного тексту є безумовно логічною, оскільки
дозволяє вже на методологічному та теоретичному
рівні врахувати та визначити важливі фрейми соціокультурних контекстів в межах яких розгортаються дискурси міста та продукується текст міста.
Варто врахувати, що вчені, які працюють у напрямку дослідження міських просторів, вже неодноразово підкреслюють, що соціокультурний підхід є
вагомим та особливим в ситуації аналізу дефініції
та сутності міста та дозволяє відійти від акценту на
кількісних характеристиках міста, і зосереджується
на дослідженні соціокультурної атмосфери міста зі
своїми особливостями, яка в свою чергу вже детермінує топологію міського простору.
Більш того деякі [7, 9] з представників соціокультурного підходу, вже протягом декількох десятиліть, визначають місто як фактор історичного
процесу або окреме вираження цивілізаційної системи, носія і акумулятора різної інформації, зв’язків, ціннісних значень та суб’єктивних смислів культури відповідних суспільств, яке реалізує свою
соціокультурну сутність через відтворення та інтеграцію історичних досягнень суспільства. У цьому

підході горизонти дослідження міста розширюються за межі його соціально-територіальної природи [3]. Тривала робота теоретиків у напрямку вивчення та застосування соціокультурного підходу
показує, що даний підхід дозволяє аналізувати історичний контекст мікро- і макроструктур соціальних
взаємодій – від соціальних практик до базових інститутів, особливостей їх прояву і реалізації в ціннісних домінантах, соціальному і культурному досвіді особистості та в дослідженні міського простору
зокрема.
В сучасному теоретизуванні значна кількість
наукових робіт виходить з розуміння того, що в об'єктивному світі є такі реалії, які недостатньо позначити як культурні або як соціальні, в зв'язку з тим,
що такий опис буде неповним. І саме поняття «соціокультурний» найбільше повно позначає той чи
інший феномен. В даному контексті можна навести
багато прикладів з різноманітних сфер. У сучасній
українській соціології окреслена проблематика вивчається в працях Н. Костенко, Л. Малес, С. Макеєва, О. Ровенчак, А. Ручки, Л. Скокової, Л. Сокурянської, Ю. Сороки, Н. Черниш та ряду інших.
В академічному дискурсі за останні тридцять
років соціокультурність стає своєрідною метафо-
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рою міждисциплінарності [4], розкриваючи властивості інституційних матриць, унікальні культурні
коди, менталітет народів, особливості комунікативних практик та механізмів соціальної регуляції. Інтегруючий потенціал соціокультурного аналізу, з
одного боку, є досить привабливим для наукової
спільноти, з іншого – відкритість для пошуків, постановки та розв’язання сучасних проблемних питань склали ґрунтовний фундамент соціокультурної парадигми.
Перш за все, зупинимося на змісті поняття «соціокультурний». В існуючій дослідницької традиції
є декілька підходів. В першому випадку поняття
«соціокультурний» розглядається як взаємовідносини між окремо взятими поняттями «культурне» і
«соціальне». Важливим питанням тому виявляється
чітко зафіксувати, що ми розуміємо під поняттям
«культура». Наразі існує чимало визначення даної
категорії відповідно до галузі знання, методологічної позиції дослідника та ряду інших факторів. Пропонуємо взяти за основу наступне: культура – це сукупність об’єктивацій, що включають в себе види
діяльності, поведінкові патерни, продукти духовної
активності, артефакти, а також система суб'єктивацій, утворена правилами, нормами, конвенціями,
традиціями, світоглядами представників даної культури [8].
Виявлення ролі соціокультурного аналізу в розвитку суспільних наук пов'язано з переосмисленням історії західних концепцій від класиків позитивізму до символічного інтеракціонізму, соціальної
феноменології, соціального конструктивізму, критики функціоналістських підходів і дискусією про
постмодерн. На даний аспект звертає нашу увагу
Л. Іонін, саме він проголошує особливий міждисциплінарний статус соціокультурного аналізу. За його
визначенням соціокультурний аналіз – це «не особлива наукова дисципліна, а напрямок теоретичного
дослідження, що застосовує методологію і аналітичний апарат культурної антропології, культурсоціологіі і філософії культури і має на меті виявлення
і аналіз закономірностей соціокультурних змін» [5].
В ситуації вивчення міста, ми дуже часто балансуємо на міждисциплінарності залучених інструментів аналізу, оскільки місто виступає складним та різноплановим феноменом і відповідно поєднання
досвіду та потенціалу різних наукових напрямів дозволяє розширити межі наукового погляду.
Звернемо у вагу на то, яким чином Ю. Резнік
описує можливості поєднання соціокультурного
підходу та конструктивістської методології: соціальна (соціокультурна) реальність розглядається головним чином як результат символічного конструювання суб'єктом власної проблемної і пізнавальної ситуації. При цьому дослідник має справу з
двома аспектами конструюється реальності: аналіз
текстової, в тому числі вербальної інформації, що
міститься в описах (картинах) соціального світу і
фактично сформованих моделях поведінки діючих
суб'єктів; аналіз контексту як визначення відповідності між конкретним фрагментом тексту (змістом
діяльності) і реальними умовами діяльності суб'-
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єкта [6]. Тобто ми можемо, використовуючи і потенціал соціокультурного, і конструктивістського
підходів, звернутися до дослідження дискурсивних
формації міста з урахуванням соціокультурної контекстуальності процесів їх конструювання.
Соціокультурний аналіз, як демонструє Л. Малес, передбачає принципово інший спосіб включення культури до соціологічного теоретизування,
її трактування не як контексту, а як виміру соціальних відносин. Соціальне та культурне лиш аналітично розділені, в спостережуваній реальності їхні
постійні взаємовпливи та взаємозв’язки неминучі.
Центральне припущення полягає у ствердження евристичності цієї інкорпорації як засобу та ресурсу
розвитку теоретико-методологічних засад соціології, формування нового чутливості культурності
[11].
Проте, порівнюючи евристичність соціокультурного та інституційного підходів до аналізу соціальної реальності сучасних суспільств, С. Кірдіна
зауважує, що соціокультурний підхід дозволяє аналізувати історичний соціокультурний контекст, в
якому «живуть» ці структури, особливості їх прояву і реалізації в ціннісних домінантах, соціальному
досвіді особистості. В той час як зловживання поняттями «культурний» і «соціокультурний» може
призводити до зникнення межі «між науковим
знанням і будь-яким наративом», тобто просто розмовою про суспільство. Тому так важливо звертатися до досить «жорсткої» – наскільки це можливо
в соціальних науках – інтерпретаційній схемі, що
включає культурні чинники лише в необхідній і достатній мірі [2].
Дуже влучно підкреслює у своїх роботах
В. Степаненко, що у руслі авторського підходу
Дж. Александер [1] визначає культуру як структуру, що складається з символічних систем. Символи є референтними знаками, що мають узагальнюючий статус для розуміння елементів соціального або індивідуального життя. Культурні
символи і структури формують впорядковані стани
суспільного життя і послідовність людських дій.
Для культурних структур характерно безліч проявів, і одне з найважливіших серед них – це дискурси і наративи. Для нашого дослідження значним
потенціалом володіє установка Дж. Александера
стосовно того, що універсальність символічних бінарних кодових структур, а отже, формальна автономія культури від соціально структурних детермінацій, заснована, на думку теоретика, на внутрішній взаємодії кодів. Відповідно до цього підходу,
символи структуруються в системи бінарних відносин, і якщо будь-яку значиму дію розглядати як
текст, то культурне і суспільне життя суспільства
можна представити у вигляді мережі взаємопов'язаних систем бінарних відносин, які представлені в
дискурсах [10].
Також евристично цікаві ідеї, в межах позиції
Дж. Александера, з нашої точки зору, полягають у
тому, що нормативно негативні суспільні характеристики (погане, несправедливе, аморальне та ін.) є
внутрішньо органічною частиною єдиної культур-
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ної системи, в якій негативні характеристики символізуються і кодуються так само, як і позитивні.
Більш того, позитивні культурні коди можна зрозуміти і усвідомити саме в протиставленні їх негативним. Тому, можливим є, як приклад, залучити дану
висхідну тезу в ході аналізу дискурсивних стратегій
в міському просторі суб’єктів владного поля, що
дозволить зафіксувати особливості кодування негативних/позитивних характеристик міського простору.
А отже, залучення окремих положень соціокультурного підходу, в контексті аналізу міста, дозволяє нам в процесі подальшого дослідження текстуальності міського простору залучити вихідні тези
щодо соціокультурної обумовленості виробництва
дискурсивних формацій з урахуванням актуальної
культурної ситуації конкретного суспільства. Комунікативно-дискурсивні та семантико-функціональні характеристики лексики в дискурсі в діахроному просторі піддаються різного типу трансформаціям,
які
відображають
особливості
соціокультурних змін у суспільстві й обумовлюються змінами комунікативної поведінки учасників
дискурсу в часі. Ці зміни щільно пов’язані, оскільки
комунікативна поведінка учасників дискурсу показує весь спектр часових соціокультурних правил,
індивідуальних прагматичних настанов, психологічних факторів, які характерні для цієї чи іншої
епохи.
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