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Abstract 

This article examines the distribution of inter-budget transfers in European countries within the framework 

of a long-term budget, analyzes the main donor countries and recipient countries of inter-budget transfers, dis-

cusses the need to create new fiscal instruments to solve systemic problems. 

Аннотация 

В данной статье исследуется, распределение межбюджетных трансфертов в Европейских Странах в 

рамках долгосрочного бюджета, проанализированы основные страны-доноры и страны получатели меж-

бюджетных трансфертов, рассмотрены вопросы необходимости создания нового фискального инструмен-

тария, для решения системных проблем. 

 

Keywords: inter-budget transfers, European Union, EU budget, financial assistance, donor countries, grant 

recipients. 

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, Европейский Союз, бюджет ЕС, финансовая помощь, 

страны-доноры, получатели дотаций. 

 

Зарубежный опыт организации межбюджет-

ных трансфертов существенно различается в раз-

ных странах. Использование особых методов и 

формы финансового регулирования зависит от со-

циально-экономической ситуации каждой страны и 

природы изменений, имеющих место в нем.  

По мнению профессора В.В. Климанова «фис-

кальные механизмы в правовых системах стран 

мира на различных уровнях включают в себя не-

сколько основных элементов, среди которых услов-

ные и безусловные межправительственные транс-

ферты, меры налоговой гармонизации, заключение 

межправительственных соглашений, а также ди-

рективы, направленные на интеграцию общенацио-

нальных приоритетов в субнациональные про-

граммы развития. Основная цель перечисленных 

механизмов — содействие эффективной децентра-

лизации для решения проблемы высокой диффе-

ренциации уровня развития субнациональных об-

разований, адекватного распределения между уров-

нями бюджетной системы властных полномочий по 

мобилизации доходов бюджетов и регулированию 

общественных благ. При этом ключевая роль в 

большинстве случаев отводится именно системе 

межбюджетных отношений. Как показывают меж-

страновые исследования, расходы стран с развива-

ющейся и транзитной экономикой на субнацио-

нальном уровне в среднем на 60 %финансируются 

за счет трансфертов» [1, С. 7]. 

Проект бюджета Европейского Союза на 2019 

год состоит из двух сумм для каждой финансируе-

мой программы – из обязательств и платежей. 

«Обязательства» – это ресурсы, которые могут 

быть согласованы по контракту в конкретном году, 

в то время как «платежи» соответствуют реально 

выплачиваемым суммам. В предложенном проекте 

бюджета ЕС на 2019 год обязательства установ-

лены в объеме 166 миллиардов евро (+3% по срав-

нению с 2018 г.), а платежи составляют 149 милли-

ардов евро (+3% по сравнению с 2018 г.). 

Основными получателями финансовой по-

мощи в Европейском Союзе является 8 стран, таких 

как: Польша, Чехия, Румыния, Греция, Венгрия, 

Испания, Словакия, Болгария (рисунок 1) [7]. 

mailto:alybel@rambler.ru
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Рисунок 1. Основными получателями финансовой помощи  

Европейского Союза в 2015 году, % 

 

Бюджет ЕС – это, в первую очередь, инвести-

ционный бюджет. Составляя приблизительно 2% 

всех расходов ЕС на общественные нужды, он 

предназначен для того, чтобы дополнять нацио-

нальные бюджеты и реализовывать приоритеты, со-

гласованные государствами-членами ЕС. 

Это шестой бюджет в рамках текущего долго-

срочного бюджета ЕС на 2014-2020 годы, и он ре-

гулируется в соответствии с установленными огра-

ничениями. Он предназначен для оптимизации фи-

нансирования существующих программ, а также 

новых инициатив и усиления дополнительных пре-

имуществ Европы. 

В общей сложности почти 80 миллиардов евро 

в форме обязательств были выделены на поддержку 

экономического роста в 2019 году. Они рассчитаны 

и на ряд приоритетных программ: 

- 12,5 миллиардов евро (+8,4% по сравнению с 

2018 г.) на исследования и инновации в рамках про-

екта «Горизонт 2020», в том числе 194 миллиона 

евро на новое Европейское совместное предприя-

тие по развертыванию инфраструктуры высокопро-

изводительных вычислений; 

- 2,6 миллиарда евро на образование в рамках 

программы Erasmus+ (+10,4% по сравнению с 2018 

г.); 

- 3,8 миллиарда евро в рамках Европейского 

механизма взаимодействия (+36,4% по сравнению 

с 2018 г.); 

- дополнительная сумма в 233,3 миллиона евро 

на Инициативу по обеспечению занятости моло-

дежи в регионах с высоким уровнем безработицы, 

вкупе с финансированием со стороны Европей-

ского социального фонда [5]. 

К основным странам-донорам Европейского 

Союза можно отнести: Германию, Францию, Вели-

кобританию, Нидерланды, Швецию, Бельгию (ри-

сунок 2). 
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Рисунок 2. Страны-доноры Европейского Союза в 2016 году, млрд. евро 

 

По расчетам Европейской Комиссии, в 2019 

году ускорится реализация программ по политике 

сближения на 2014-2020 годы после результатов 

прошлого года при финансировании 57 миллиардов 

евро (+2,8% по сравнению с 2018 г.), а финансиро-

вание сельского хозяйства будет стабильным на 

уровне около 60 миллиардов евро (+1,2% по срав-

нению с 2018 г.) [5] 

Кризис, который подстегнул череду реформ, 

немыслимых в более спокойные годы, привел к 

мысли о создании нового фискального инструмен-

тария, чтобы справиться с циклическими и систем-

ными проблемами. Он дал шанс реформировать 

бюджет ЕС. Но сейчас, когда компромисс относи-

тельно бюджета на 2014 – 2020 гг. достигнут Евро-

пейским советом, этот шанс на фундаментальные 

перемены выглядит упущенным. Единственный по-

зитивный момент - это долгожданное реформиро-

вание бюджета, который теперь может спокойно 

прорабатываться уже не в жестких временных рам-

ках. Есть два дополнительных вопроса, которые 

могут серьезно повлиять на будущее европейского 

бюджета. Во-первых, выводы из «греческой траге-

дии» и слабого состояния Португалии и Испании 

еще предстоит сделать. Необходимо выяснить, по-

чему главные получатели средств на юге ЕС хуже 

всего перенесли кризис. Является это совпадением 

или большие трансферты сыграли свою роль в ны-

нешних проблемах этих стран. Во-вторых, возмож-

ный выход Великобритании из ЕС может коренным 

образом изменить правила игры. Наравне с дру-

гими важными изменениями это может стимулиро-

вать бюджетное измерение европейской интегра-

ции. Если Великобритания останется в ЕС, а ее пра-

вительство сможет добиться разновидности 

децентрализации, к которой так стремятся британ-

ские политики, то у нынешней структуры бюджета 

будет мало шансов. Впервые за все время суще-

ствования семилетних финансовых планов бюджет 

на следующий цикл будет меньше предыдущего 

[6]. Как и ожидалось, основные отличительные 

черты бюджета, переговоров и путей достижения 

согласия не изменились. Хотя существенное увели-

чение финансирования раздела «Конкурентоспо-

собность для экономического роста и рабочих 

мест», является важным шагом вперед, при этом ос-

новные параметры бюджета ЕС остались нетрону-

тыми [3]. 

Динамика объёма межбюджетных трансфер-

тов странам Европейского союза представлена на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3. Объём межбюджетных трансфертов странам Европейского союза в 2016 году, млрд. евро 

 

Важным источником информации о практике 

управления общественными финансами в различ-

ных странах являются инструменты мониторинга и 

оценки, применяемые международными организа-

циями. 

Как правило, такие инструменты оценки явля-

ются дополнением к международным стандартам и 

кодексам. Например, применительно к Кодексу 

МВФ бюджетно-налоговой прозрачности это стра-

новые доклады, включающие результаты глубо-

кого анализа практики исследуемых стран и состав-

ления карты ее соответствия положениям Кодекса 

в градациях «базовой, надлежащей и передовой». 

Подобные исследования пополняют базу данных 

МВФ о бюджетно-налоговой прозрачности в мире, 

которая представляет собой основу для дальней-

шего рейтингования стран по различным крите-

риям прозрачности госфинансов, например по кри-

терию полноты охвата бюджета расширенного пра-

вительства статистикой государственных финансов 

[2, С. 8]. 

Бюджет Евросоюза утверждается сроком на 

семь лет. так последний утвержденный проект был 

согласован в 2014 году и будет действовать вплоть 

до 2020 года, и каждый раз процедура утверждения 

сопровождается спорами о способе распределения 

средств.  

Одним из главных принципов функционирова-

ния Евросоюза стала политика кохезии, предпола-

гающая, что самые богатые страны Европейского 

Союза финансово поддерживают страны с более 

слабыми экономиками. Перераспределение средств 

происходит через казну ЕС, в которую каждая из 

стран отчисляет средства в зависимости от объемов 

ВВП. Позднее эти средства, в частности, идут на 

финансирование целевых программ Европейского 

Союза (причем зачастую действие этих программ в 

меньшей степени распространяется именно на 

страны-доноры) и на поддержку участников с мень-

шими объемами ВВП. Таким образом, сильный по-

могает слабому. 

Распределение «доноров» и получателей дота-

ций остается относительно стабильным на протя-

жении многих лет и подвергается довольно легкому 

делению по региональному и хронологическому 

признакам. К числу наиболее развитых относятся 

экономики стран Северной и Западной Европы, они 

же являются старейшими участницами объедине-

ния. Больше всего дотаций получают страны Юж-

ной и Восточной Европы, при этом большинство 

восточноевропейских стран принадлежит к числу 

новых участников Европейского Союза [4]. 

Но отличительная особенность многих госу-

дарств еврозоны в перераспределении финансовой 

помощи заключается в проведении переговоров на 

всех уровнях органов власти особенно в сферах 

сбалансированности своих бюджетов, сокращения 

количества дотационных европейских государств и 

повышения финансовой и политической самостоя-

тельности бюджетов, от этого, в конечном итоге, 

будут зависеть параметры следующего проекта 

бюджета стран ЕС на 2021-2027 годы. 
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Abstract 

The leading role in the organization's information system belongs to traditional accounting, since it is man-

datory under current legislation. Management accounting in organizations is either not conducted at all, or is con-

ducted primitively and not systemically, since in Russia there is still no necessary regulatory framework regulating 

the activities of management accounting within the organization. In this regard, for the effective functioning of the 

organization, the development of methodological support for management accounting and analysis on the basis of 

optimizing the system of product movement in the form of sequential business processes, the implementation of 

which is aimed at achieving a specific result, becomes relevant. Economic conditions that affect the activity of the 

trade organization, put forward new challenges to management accounting, which are due to the consideration and 

analysis of external factors. 

Аннотация 

Ведущая роль в информационной системе организации принадлежит традиционному бухгалтерскому 

учету, поскольку он обязателен согласно действующему законодательству. Управленческий учет в орга-

низациях либо вовсе не ведется, либо ведется примитивно и несистемно, так как в России до сих пор нет 

необходимой нормативной базы, регулирующей деятельность по ведению управленческого учета внутри 

организации. В связи с этим, для эффективного функционирования организации становится актуальным 

развитие методического обеспечения управленческого учета и анализа на основе оптимизации системы 

товародвижения в виде последовательных бизнес-процессов, выполнение которых направлено на дости-

жение конкретного результата. Экономические условия, влияющие на деятельность организации тор-

говли, выдвигают новые задачи перед управленческим учетом, которые обусловлены учетом и анализом 

внешних факторов.  

 

Keywords: management accounting, financial and analytical system, theoretical and methodological foun-

dations. 

Ключевые слова: управленческий учет, финансово-аналитическая система, теоретико-методические 
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Период активного становления системы управ-

ленческого учета в России (последнее десятилетие 

XX века) свидетельствует о том, что сегодня он 

стал общепризнанным как в научной, так и в корпо-

ративной средах, а эффективность использования 

его отдельных элементов в учетно-аналитической 

работе отечественных хозяйственных единиц вы-

зывает все меньше сомнений у специалистов и 

практиков. Этапы историко-эволюционного разви-

тия управленческого учета представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1 Этапы историко-эволюционного развития управленческого учета в России 

 

Возникновение и развитие управленческого 

учета в России имеет собственные исторические 

предпосылки, поэтому рассмотренные раннее пе-

риоды развития управленческого учета в стране не 

совпадают с общемировыми. На осуществление де-

ятельности торговых организаций влияние в основ-

ном оказывало государство, заинтересованное в 

экономическом росте предприятий и их эффектив-

ности. 

Исследование учебников, учебных пособий и 

научной литературы по управленческому учету, 

финансовому менеджменту, бухгалтерскому учету 

показало, что в настоящее время о роли управлен-

ческого учета в торговле ведутся дискуссии, спор-

ным вопросом является также взаимодействие 

управленческого учета с другими видами учета. 

Данная проблема актуальна, поскольку управлен-

ческий учет в отличие от учета финансового интен-

сивнее ориентирован на бизнес-процессы, вслед-

ствие этого система управленческого учета может 

иметь достаточно сильные отличия даже в органи-

зациях одной отрасли. В связи с этим крайне важно 

установить место управленческого учета, связь его 

с другими видами учета, а также конкретно опреде-

лить, что понимается в организациях торговли под 

управленческим учетом. Для этого обратимся к 

трудам российских и зарубежных ученых, а также 

к другим литературным источникам, в которых 

описан управленческий учет. 

Управленческий учет, по мнению Вахрушиной 

М.А., это самостоятельное направление бухгалтер-

ского учета предприятия, которое обеспечивает ин-

формационную поддержку системы управления 

предпринимательской деятельностью. Управленче-

ский учет, являясь важным элементом системы 

управления организацией, функционирует с систе-

мой финансового учета параллельно [2].  

Ивашкевич В.Б. определяет управленческий 

учет, как область знаний и сферу деятельности, свя-

занную с формированием и использованием эконо-

мической информации для управления внутри ор-

ганизации. Целью управленческого учета является 

помощь менеджерам в принятии экономически 

обоснованных решений [5]. 

Каверина О.Д. считает, что управленческий 

учет – это информационная система, обеспечиваю-

щая сбор, измерение, систематизацию, анализ и пе-

редачу данных, которые необходимы как для 

управления подразделениями организаций, так и 

для принятия оперативных, тактических и страте-

гических управленческих решений в систематиче-

ском или проблемном порядке [6]. 

Шеремет А.Д. дает следующее понятие: управ-

ленческий учет является подсистемой бухгалтер-

ского учета, обеспечивающей управленческий ап-

парат в рамках одной организации информацией, 

которая используется для планирования, управле-

ния и контроля за ее деятельностью. Данный про-

цесс включает выявление, измерение, сбор, анализ, 

подготовку, интерпретацию, передачу и прием ин-

формации, которая необходима управленческому 

аппарату для выполнения его функций [10]. 

Управленческий учет, по определению Карпо-

вой Т.П., является интегрированной системой учета 

затрат и доходов, нормирования, планирования, 

контроля и анализа, систематизирующей информа-

цию для управленческих оперативных решений и 

координации проблем дальнейшего развития орга-

низации [7].  

Мишин Ю.А. устанавливает управленческий 

учет как систему сбора, планирования, контроля, 
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анализа данных о затратах и результатах хозяй-

ственной деятельности в разрезе, который необхо-

дим для управления объектами, оперативного при-

нятия на этой основе всевозможных управленче-

ских решений в целях оптимизации финансовых 

результатов деятельности организации [8].  

Проанализировав данные определения, выде-

лим два наиболее общих понятия: 

1) Управленческий учет является подсистемой 

бухгалтерского учета, направленной в основном на 

учет расходов, доходов организации и на их анализ.  

2) Управленческий учет считается более широ-

кой сферой деятельности, в которой акцент дела-

ется не только на «учет», но и на «управление», сле-

довательно, не совсем верно однозначно управлен-

ческий учет предопределять как подсистему 

бухгалтерского учета.  

В свою очередь управленческий учет в усло-

виях деятельности организаций торговли необхо-

димо рассматривать не как подсистему бухгалтер-

ского учета, а как самостоятельный вид деятельно-

сти, так как управленческий учет в рамках 

деятельности организации и охватывает более ши-

рокие цели.  

Об этом свидетельствуют понятия, выдвину-

тые зарубежными учеными-экономистами. Так, по 

мнению Друри К., управленческий учет заключа-

ется в предоставлении информации в самой органи-

зации, на основе которой можно принимать реше-

ния, повышая эффективность и производитель-

ность текущих операций [4].  

Хорнгрен Ч.Т. и Фостер Дж. понимают под 

управленческим учетом идентификацию, измере-

ние, сбор, систематизацию, анализ, разложение, ин-

терпретацию и передачу информации, которая 

необходима для управления [9]. 

Как следует из определений, выдвинутых зару-

бежными учеными-экономистами, перед управлен-

ческим учетом стоит довольно таки широкий круг 

задач. Несомненно, что основная цель управленче-

ского учета заключается в обеспечении менедж-

мента необходимой информацией для принятия ре-

шения. Поэтому, когда систематизация информа-

ции исходит из статистических внутренних данных 

организации, то можно говорить о бухгалтерском 

управленческом учете, поскольку данные из бух-

галтерского учета занимают наибольший удельный 

вес.  

Внедрение системы управленческого учёта в 

организации является процессом длительным, од-

нако только его непрерывность, с учетом оператив-

ной корректировки изменений структуры и харак-

тера бизнеса обеспечит успех в ведении бизнеса. 

Элементы управленческого учета в организа-

ции представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2 Элементы управленческого учета в торговой организации  

 

Для успешного внедрения и использования си-

стемы управленческого учета необходимо соблю-

дение следующих условий: 

- непрерывно функционирующая организация 

с конкретными стратегическими и оперативными 

целями; 

- четко обозначенные информационные по-

требности для достижения оперативных целей; 

- разработанные и документально формализо-

ванные процедуры по сбору необходимой инфор-

мации; 

- привлечение высококвалифицированных 

специалистов в области управленческого учета; 

- установление определенных ограничений и 

стандартов в сроках предоставления обработанной 

информации; 

- контроль соблюдения установленных стан-

дартов и ограничений. 

Исходя из вышесказанного, можно определить 

следующие задачи управленческого учета в органи-

зации (рис. 3). 
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Рис. 3 Задачи управленческого учета в организации  

 

Цель существования организации – получение 

прибыли в обозримом будущем при отсутствии 

намерений о прекращении деятельности. Следова-

тельно, в задачи управленческого учета входит 

предоставление информации не только о текущем 

состоянии организации, но и в целях формирования 

и внедрения стратегии, которая позволит продол-

жать прибыльную деятельность в будущем. Таким 

образом, управленческий учет в организации тор-

говли – эффективная деятельность по обеспечению 

менеджмента экономической информацией, необ-

ходимой для разработки и реализации стратегии 

управления организацией, а также контролю биз-

нес-процессов. 

Таким образом, цель управленческого учета 

для торговых организаций можно определить как 

подготовку информации, выступающей в качестве 

основы для принятия научно обоснованных управ-

ленческих решений в процессе функционирования 

торговой организации. Ту, какую роль занимает 

управленческий учет в торговой организации 

можно схематично представить следующим обра-

зом (рис. 4). 

Применительно к торговым организациям кон-

цепция системы управленческого учета опирается 

на информацию о наличии и состоянии товарных 

запасов, о денежных средствах, доходах и расхо-

дах, рентабельности и сроках оборачиваемости, 

объемах продаж. 
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Рис. 4 Роль управленческого учета как инструмента управления в торговой организации 

 

В настоящее время нет единой точки зрения на 

уровни нормативного регулирования управленче-

ского учета в нашей стране. Бобрышев А.Н. выде-

ляет три основных уровня регулирования управ-

ленческого учета: 1) государственный - Федераль-

ный закон «О бухгалтерском учете», 2) отраслевой 

уровень, содержащий положения об организации 

управленческого учета; 3) внутренний уровень, 

включающий в себя учетную политику для целей 

управленческого учета и содержащий организаци-

онные, технические и методические стандарты 

(рис. 5).  

 
Рис. 5 Система нормативного регулирования управленческого учета  
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Бобрышев А.Н., как и большинство ученых-

экономистов, справедливо рассматривает систему 

нормативного регулирования бухгалтерского учета 

как основу нормативного регулирования управлен-

ческого учета.  

Волкова О.Н отмечает необходимость созда-

ния системы внутрифирменных стандартов управ-

ленческого учета, в состав которых должны вхо-

дить инструктивно-методическая, нормативно-

справочная документация и документы регламен-

тирующего характера [3]. Котюкова Е.И. рекомен-

дует применять трехуровневую систему внутрен-

них нормативных актов в целях регулирования 

управленческого учета: 1) учетная политика для це-

лей управленческого учета, 2) положения, 3) ин-

струкции, классификаторы, справочники [1]. 

Объекты управленческого учета определяют 

его содержание. В современной практике учета к 

объектам учета организации относят:  

- затраты по организации в целом и по струк-

турным подразделениям; 

- результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности организации и её структурных подразде-

лений;  

- ценообразование внутри организации, кото-

рое предполагает использование розничных цен;  

- систему бюджетирования и внутренней от-

четности. 

Анализируя работы ряда авторов, можно сде-

лать вывод, что управленческий учет выполняет 

три важные функции: 1) осуществляет поддержку 

процесса принятия решений; 2) управленческий 

учет - это система для обеспечения сотрудников 

компании информацией; 3) является технологией, 

которая позволяет изменять пути предоставления 

информации, если методы ее получения, имеющи-

еся в организации, не отвечают потребностям 

фирмы.  

Таким образом, в условиях становления и раз-

вития управленческого учета высказываются мне-

ния о признании его как самостоятельного инсти-

тута экономической деятельности организации.  
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Abstract 

The article investigates the state of innovative activity of domestic scientific institutions. The problems and 

prospects of development of innovative activity of scientific institutes of Ukraine are considered. Comparative 

characteristics of the amount of research funding provided by sectoral academies and subordinate enterprises have 

been made. The dynamics of applying for intellectual property objects and obtaining security documents in the 

context of sectoral academies of Ukraine are considered. The results of commercialization of scientific and 

knowledge-intensive products of scientific institutions of NAAS of Ukraine are analyzed and summarized. 

Measures are proposed to support the innovation activity of scientific institutions and provide them with the nec-

essary investments. 

Анотація 

У статті досліджено стан інноваційної діяльності вітчизняних наукових установ. Розглянуто проблеми 

та перспективи розвитку інноваційної діяльності наукових інститутів України. Здійснено порівняльну ха-

рактеристику обсягів фінансування наукових досліджень, які виконувались галузевими академіями та під-

порядкованими підприємствами. Розглянуто динаміку подачі заявок на об’єкти інтелектуальної власності 

та отримання охоронних документів у розрізі галузевих академій України. Проаналізовано та узагальнено 

результати комерціалізації наукової та наукоємної продукції наукових установ НААН України. Запропо-

новано заходи щодо підтримки інноваційної діяльності наукових установ та забезпечення їх необхідними 

інвестиціями. 
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Основним завданням економічної політики 

України є подальший розвиток інноваційної моделі 

національної економіки з метою прискорення тем-

пів зростання, досягнення стабільної конкуренто-

спроможності на світовому ринку шляхом здійс-

нення експорту високотехнологічної продукції та 

збільшення її частки в загальній його структурі, по-

ступове забезпечення необхідних темпів імпортоза-

міщення, раціонального використання всіх ресур-

сів. У зв'язку з цим виникає необхідність активізації 

інноваційної діяльності.  

Ґрунтовні дослідження різних аспектів іннова-

ційних процесів здійснені провідними вітчизня-

ними вченими, такими як В. Андрійчук, О. Бутнік-

Сіверський, І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, О. Да-

цій, Л. Дейнеко, М. Зубець, М. Кісіль, М. Коден-

ська, О. Крисальний, М. Кропивко, М. Малік, В.Б. 

Смолінський, В. Юрчишин та інші. Віддаючи нале-

жне результатам досліджень та їх ролі в збагаченні 

інноваційної парадигми розвитку, все ж необхідно 

відзначити, що теоретико-методологічні засади ак-

тивізації інноваційної діяльності та особливості уп-

равління інноваціями на сьогодні є ще недостатньо 

вивченими. Нагальною проблемою для вирішення 

також є недостатнє розкриття специфіки інновацій-

ного розвитку наукових установ.  

Метою статті є дослідження інноваційних мо-

жливостей, параметрів та характеристик інновацій-

ного потенціалу вітчизняних підприємств, аналіз 

стану та обґрунтування напрямів активізації інно-

ваційної діяльності науково-дослідних установ у 

розрізі галузевих академій України. 

Інноваційна діяльність є важливою складовою 

системи заходів щодо прискорення розвитку еконо-

міки України, підвищення конкурентоспроможно-

сті й ефективності вітчизняних підприємств. Закон 

України «Про інноваційну діяльність» конкретизує 

її узагальнене розуміння: «інноваційна діяльність – 

це діяльність, що спрямована на використання і ко-

мерціалізацію результатів наукових досліджень та 

розробок і зумовлює випуск на ринок нових конку-

рентоздатних товарів та послуг» [3]. 

І.І. Вініченко у своєму дослідженні акцентує 

увагу на двоякій природі інновацій та їх впрова-

дження у виробництво. Автор наголошує на тому, 

що практика інновацій, з одного боку, свідчить про 

те, що на їх шляху є ще чимало перепон, які суттєво 

стримують інноваційний розвиток у державі; з ін-

шого – що інноваційний розвиток стає, а подекуди 
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вже утвердився як стратегічний для розвитку галу-

зей та регіонів [1, с. 44]. 

На думку В.Б. Смолінського, головною причи-

ною низької інноваційної активності вітчизняних 

підприємств вважається відсутність економічних 

механізмів зацікавленості у впровадженні новацій 

у виробництво. Інноваційну діяльність підприємс-

тва проводять в основному самостійно через обме-

жені фінансові можливості для вирішення науково-

технологічних проблем. Технічний рівень засвоєної 

вітчизняним виробництвом продукції знижується, 

впроваджуються в основному нововведення, які не 

потребують значних фінансових витрат. Як показує 

досвід, зарубіжні товари витіснили з внутрішнього 

ринку національну наукомістку продукцію, а через 

високі витрати на освоєння продукції сучасного те-

хнологічного рівня підприємства намагаються ігно-

рувати довготривалі наукомісткі проекти [7, с. 288]. 

В умовах формування економіки знань здат-

ність країн створювати та використовувати знання, 

зберігати й ефективно використовувати існуючий 

науково-технічний потенціал дозволяє отримувати 

конкурентні переваги та прискорювати соціально-

економічний розвиток суспільства. Наукові ідеї, 

інновації та нові технології стають основними фак-

торами розвитку суспільства поряд із традиційними 

(інвестиціями та трудовими ресурсами), а також до-

помагають вирішити проблему вичерпаності ресу-

рсів, максимально раціонального їх використання. 

Проте, як зазначає Ховрак І.В., незважаючи на ви-

сокий рівень науки, відомі наукові школи, високу 

питому вагу фахівців із вищою освітою в націона-

льній економіці, Україні характерна інноваційна 

криза. Низька інноваційна активність суб’єктів гос-

подарювання обумовлена низкою причин: відсутні-

стю чіткої стратегії впровадження наукоємних тех-

нологій; відсутністю розвиненої інноваційної ін-

фраструктури; орієнтацією на імпорт 

високотехнологічного устаткування; недостатньою 

увагою до розвитку власного науково-технічного 

потенціалу; недосконалістю інструментів захисту 

прав інтелектуальної власності [9, с. 230]. 

Упродовж 2016–2018 рр. частка підприємств, 

які займались інноваційною діяльністю, становила 

19,4 %, у т.ч. здійснювали технологічні інновації – 

10,2 %, нетехнологічні – 9,6 %. Слід зазначити, що 

існує прямий зв’язок між розміром підприємства та 

його рівнем інноваційності, оскільки для впрова-

дження інновацій необхідно мати певну кількість 

персоналу, задіяного у виконанні наукових дослі-

джень і розробок. Відповідно, найвища частка як 

технологічно активних, так і нетехнологічно актив-

них підприємств була серед великих підприємств 

(відповідно 33,4 % і 21,3 %) [8]. 

Великий потенціал щодо участі в інноваційній 

діяльності має Національна академія аграрних наук 

України. Ядром створення інноваційної продукції в 

агропромисловому комплексі є науково-дослідні 

установи Національної академії аграрних наук Ук-

раїни. Науково-дослідна робота є невід’ємною 

складовою наукової діяльності установ мережі 

НААН України. Наукові інститути, отримуючи бю-

джетні кошти на проведення науково-дослідних ро-

біт, проводять теоретичні та прикладні дослі-

дження у відповідній галузі, координують та здійс-

нюють методичне забезпечення наукових 

досліджень. 

На нашу думку, одним із головних стримую-

чих чинників розвитку інноваційної діяльності віт-

чизняних установ є недостатнє фінансування нау-

ково-дослідних робіт, в точу числі й незадовільне 

бюджетне фінансування. Проблема фінансування 

інноваційної діяльності залишається невирішеною, 

оскільки внутрішні інвестори не мають достатньої 

кількості коштів, а іноземні не мають бажання вкла-

дати їх в Україну. Бюджетні кошти є обмеженими 

та виділяються у відповідності до цілей і пріорите-

тів державної інноваційної політики і, як правило, 

спрямовуються на фінансування державних іннова-

ційних фондів, цільових інноваційних програм і ви-

сокоефективних інноваційних проектів, програм 

державної підтримки інноваційної діяльності [9, с. 

230]. 

На рис.1 графічно наведена структура фінансу-

вання наукових досліджень та розробок в розрізі га-

лузевих академій України та підпорядкованих їм 

установ [8].  

 

 
Рис. 1. Фінансування наукових досліджень і розробок, 2017 – 2018 рр. 
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Якщо порівняти фінансування 2018 р. проти 

2017 р., слід відзначити, що суттєвих змін, які б 

вплинули на зміну структури між галузевими ака-

деміями, не відбулося, але зміни торкнулися деяких 

академій. Наочно бачимо, що в 2018 році фінансу-

вання академії аграрних наук України збільшилось 

на 2% [8]. 

Відмітимо, що при достатньому обсягу фінан-

сових вкладень наукові установи вийшли б на но-

вий технологічний рівень за рахунок оновлення ма-

теріально-технічної бази для проведення дослі-

джень, зростання обсягів виробництва наукоємної 

продукції, підвищення ділової активності, апроба-

ції та впровадженню конкурентоспроможних на 

світових ринках наукових розробок. 

Нині ключовою є проблема залучення інвести-

ційних ресурсів в інноваційний розвиток та їх раці-

онального використання, і від розв’язання цієї про-

блеми залежать можливості подальшого економіч-

ного розвитку аграрного виробництва. 

Інвестиційний дефіцит, зумовлений згортанням 

державної фінансової підтримки сільськогосподар-

ських підприємств, відсутністю розвиненої фінан-

сово-кредитної інфраструктури, зміною домінант 

державної аграрної політики, збільшенням цін на 

промислову та сільськогосподарську продукцію, 

високим рівнем зношення матеріально-технічної 

бази аграрного виробництва низькою інвестицій-

ною привабливістю окремих сегментів аграрної 

сфери, – є фактично основною перешкодою для ак-

тивізації інноваційного попиту товаровиробників 

[1, с. 45-46]. 

За даними Державної служби статистики Ук-

раїни за період 2017-2018 рр. створено чимало 

об’єктів права інтелектуальної власності. Вклад 

академій у створення інновацій досягає близько 20 

% від загального обсягу. Внесок Національної ака-

демії аграрних наук України в інноваційну актив-

ність економіки України склав 5,16 % у 2017 р., 5,02 

% у 2018 р. [8]. 

У 2018 рр. в результаті діяльності наукових ус-

танов Національної академії аграрних наук України 

до вітчизняного патентного відомства державної 

служби інтелектуальної власності було подано зна-

чну кількість заявок, з них: заявки на винаходи – 29, 

заявки на корисні моделі – 209, знаки для товарів і 

послуг – 8, заявки на сорти рослин – 186, заявки на 

об’єкти авторського та суміжних прав – 32 [4].  

В результаті дослідження було проведено ви-

бірку інформації щодо інноваційної діяльності нау-

ково – дослідних установ НААН України. В 2018 

році установами Національною академією аграр-

них наук України було отримано 588 охоронних до-

кументів. Найбільшу кількість охоронних докумен-

тів на ОПІВ було отримано Інститутом зернових 

культур (46), Інститутом рослинництва ім. В.Я. 

Юр’єва (30), Селекційно-генетичним інститутом 

(144). Саме цими установами було здійснено найбі-

льшу комерціалізацію інноваційної продукції, що 

дозволило отримати в 2018 р. надходження в сумі 

24212,84 тис. грн. [4]. 

Розробки науково-дослідних установ мережі 

НААН України мають значний попит з боку вітчи-

зняних товаровиробників та впроваджуються в гос-

подарську діяльність агропромислових підпри-

ємств. Статистика впровадження наукових розро-

бок, які створені в рамках фундаментальних та 

прикладних досліджень, наведена на рис. 2. [4]. 

 
Рис. 2.  

Результати наукової діяльності, що здійснювалася за рахунок коштів державного бюджету, 2018 р. 

 

В системі Національної академії аграрної наук 

України наукові установи є співвиконавцями про-

грами наукових досліджень 44 «Наукові основи 

ефективного функціонування та інноваційно-інвес-

тиційного розвитку аграрної науки в конкурентних 

умовах міжнародної інтеграції». В рамках вико-

нання науково-дослідної роботи науковими устано-

вами було здійснено ряд здобутків:  
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 проведено апробацію методологічних за-

сад впровадження методичних підходів комерціа-

лізації наукових розробок установ НААН на базі 

виробництв нішевої продукції АПК; 

 сформовано методологічну, методичну та 

організаційно-економічну базу розроблення пілот-

них інноваційних бізнес-проектів; 

 проведено аналіз моделей трансферу тех-

нологій, що пропонуються для активізації іннова-

ційного розвитку в різних галузях економіки; 

 розроблено методичні підходи щодо ство-

рення реєстру науково-технічних розробок та 

інноваційних пропозицій НДУ та інші [4]. 

Донецька державна сільськогосподарська дос-

лідна станція НААН України є науково-дослідною 

установою, яка функціонує як центр з науково-ме-

тодичного забезпечення інноваційного розвитку аг-

ропромислового виробництва південно-східного 

регіону України. В рамках виконання ПНД 44 Ста-

нцією апробовані та впроваджені розробки в діяль-

ність агропромислових підприємств регіону. В ДП 

«ДГ «Забойщик» Станцією на площі 20,0 га здійс-

нювалась виробнича перевірка адаптивної техноло-

гії вирощування пшениці озимої в зоні Степу Укра-

їни. Одержано урожайність пшениці озимої сорту 

Богиня на рівні 5,3 т/га (0,4 т/га до контролю), чис-

тий прибуток становив 8010,00 грн/га, рівень рен-

табельності – 35,0 % [5].  

Рівень інноваційного розвитку держави тісно 

пов’язаний із загальним станом її економічної сис-

теми. Щоб інтегруватися в міжнародний економіч-

ний простір, економіка країни має досягти набли-

жених показників розвитку розвинених ринкових 

систем, пройти стадію ефективного внутрішнього 

ринку, вичерпати відповідний ресурс розвитку і 

здійснити поступове входження до транснаціональ-

них економічних структур. Тому, на наш погляд, 

важливої складовою розвитку інноваційної діяль-

ності наукових установ є міжнародне співробітниц-

тво, яке полягає в налагодженні та підтримці найті-

сніших міжнародних зв’язків в науково-технічному 

та освітньому напрямках з провідними науковими 

організаціями різних країн світу. 

Стан міжнародного співробітництва наукових 

установ НААН України наведено в табл. 1 [4]. 

Таблиця 1 

Міжнародне наукове співробітництво НДУ НААН України за 2018 рік 
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НААН 

Країни світу, з якими здійснюється спів-

робітництво 
23 24 14 14 7 5 43 

Спільні наукові проекти з академіями 

(інституціями), фірмами, організаціями 

зарубіжних країн 

29 33 10 1 3 5 81 

Проекти за грантами 4 5 5 7 1 1 23 

Відрядження вчених за кордон 78 80 55 5 11 7 280 

у тому числі на стажування 13 4 8 14 1 2 42 

 

Міжнародна науково-практична перспектива 

Донецької державної сільськогосподарської дослі-

дної станції НААН націлена, насамперед, на розви-

ток селекції та насінництва. У 2018 р. укладено до-

говір з науково-технічного співробітництва в галузі 

наукових досліджень з селекції та насінництва сіль-

ськогосподарських культур з Хейлунцзянською 

академією сільськогосподарських наук (Китай). 

Договір передбачає співробітництво за напрямами: 

селекція ярових і озимих зернових культур, ви-

вчення генетичних ресурсів еспарцету, насінництво 

зернових культур, розробка технологій і технологі-

чних прийомів вирощування сільськогосподарсь-

ких культур. У 2019 році укладено договір про нау-

ково-технічне співробітництво між Донецькою до-

слідною станцією і Центром 

сільськогосподарських наук в Согдійській області 

Академії сільськогосподарських наук Таджикіс-

тану. Передбачається співробітництво за напря-

мами: селекція ярових і озимих зернових культур, 

вивчення генетичних ресурсів еспарцету, насінниц-

тво зернових культур, розробка технологій і техно-

логічних прийомів вирощування сільськогосподар-

ських культур [5]. 

Однією з передумов нового вектору розвитку 

України є комерціалізація результатів інтелектуа-

льної діяльності науковців. Це пов’язано з тим, що 

невпинно зростає потреба впровадження у вироб-

ництво ефективних технологій і нововведень, тому 

для більшості управлінців модернізація та удоско-

налення технологічної бази вітчизняної промисло-

вості є усвідомленою необхідністю.  

На наш погляд, комерціалізація об’єктів інте-

лектуальної власності – це процес перетворення ре-

зультатів науково-технічної та інноваційної діяль-

ності на товар і його ефективна реалізація в проми-

слових масштабах з метою отримання прибутку. 

Комерціалізація починається з моменту виявлення 

перспектив комерційного використання нової роз-

робки й закінчується реалізацією розробки на ри-

нку й одержанням комерційного ефекту. 
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Результати комерціалізації наукової та наукоє-

мної продукції науково-дослідних установ НААН 

за 2018 р. наведено в табл. 2 [4]. Найбільший дохід 

Національній академії аграрних наук України при-

носять договори від реалізації наукоємної продук-

ції, на другому місці – господарські договори, на 

третьому – ліцензії. Майже не укладаються угоди 

про повну передачу прав власності на об’єкти права 

інтелектуальної власності. 

Впродовж 2015-2019 рр. Донецькою дослід-

ною станцією було створено 4 корисні моделі та 6 

сортів рослин. Наразі до Державного Реєстру сортів 

рослин України внесено 22 сорти рослин власної 

селекції. Наукова робота по створенню високовро-

жайних, високопродуктивних сортів рослин пос-

тійно продовжується [5]. 

Таблиця 2 

Результати комерціалізації наукової та наукоємної продукції НДУ НААН України, 2018 р. 

Відділення НААН України Кількість, шт. Отримано роялті, тис. грн. 

Відділення землеробства  144 1623,7 

Відділення рослинництва 980 28048,04 

Відділення зоотехнії 9 383,10 

Відділення ветеринарної медицини 7 1424,21 

Відділення аграрної економіки 3 356,70 

Відділення наукового забезпечення інноваційного ро-

звитку 
284 2444,60 

Разом по НААН 1227 34280,35 

 

У результаті виконання наукових досліджень 

Станцією була забезпечена організація науково-

консультаційних послуг, розповсюдження науково-

технічної, кон’юнктурно-економічної та патентної 

інформації, пропаганда досягнень НТП та передо-

вого досвіду з метою забезпечення усіх суб’єктів 

аграрної сфери необхідною об’єктивною, достовір-

ною, оперативною інформацією, спрямованою на 

розвиток сільськогосподарського виробництва, 

підвищення ефективності праці, поліпшення доб-

робуту й освіченості громадян, посилення конку-

рентоспроможності кожного аграрного підприємс-

тва. З цією метою у 2019 році проведено і прийнято 

участь у 43 конференціях, семінарах, нарадах та 

круглих столах, 3 днях поля, 7 виставках. Надання 

науково-консультаційних та інформаційних послуг 

агроформуванням і сільському населенню відбува-

лось через оформлені інформаційні стенди та на-

дання консультацій споживачам протягом року. 

Надано близько 0,5 тис. консультацій, організовано 

функціонування 15 демонстраційних полігонів, з 

них при дорогах загальнодержавного значення – 3 

[5]. 

Інноваційні розробки ДДСДС НААН успішно 

впроваджуються у виробництво вітчизняних това-

ровиробників сільськогосподарської продукції, про 

що свідчать дані щодо комерціалізації об’єктів 

права інтелектуальної власності (рис. 3).  

 
Рис. 3. Результати комерціалізації наукоємної продукції ДДСДС НААН за 2015-2018 рр.  

 

Варто відмітити, що в 2018 році найбільший 

дохід отримано в результаті надходження коштів 

від ліцензійних угод за такими сортами: сорт озимої 

пшениці Богиня (200 052,35 грн. або 21,18 % від за-

гальної суми грошових надходжень), сорт озимої 

пшениці Олексіївка (160 701,18 грн. або 17,01 %), 

ярого ячменю Донецький 14 (197 253,72 грн. або 

20,88%), ярого ячменю Аверс (100 020,70 грн. або 

10,59 %) [5]. 

Досліджуючи проблему інноваційного розви-

тку наукових установ, не можна проігнорувати 

пріоритетну роль держави в активізації інновацій-

ної діяльності. Одним з ключових завдань держав-

ної політики України має стати формування сис-
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теми інституціональних відносин між наукою, осві-

тою та виробництвом, коли інновації стають осно-

вою прогресу, а потреби інноваційного розвитку ві-

тчизняних підприємств, у свою чергу, багато в чому 

визначають і формують найважливіші напрями на-

укової діяльності. Саме тому для фінансового за-

безпечення інноваційного розвитку сектору еконо-

міки необхідно сконцентрувати капітал на пріори-

тетних напрямах розвитку, зокрема освіті, науці, 

прогресивних технологіях, підприємницькій актив-

ності на ринку наукоємної продукції [2, 6]. 

В результаті дослідження встановлено, що 

інноваційна діяльність виступає потужним каталі-

затором розвитку економіки, є надійною гарантією 

економічного зростання наукових установ. Здійс-

нення інноваційної діяльності науковими устано-

вами дасть змогу підвищити рівень конкуренто-

спроможності, зміцнити позиції на міжнародному 

ринку наукоємної продукції та покращити ефекти-

вність виробничо-господарської діяльності зага-

лом. 
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Abstract 

The legal status of persons serving sentences is the most important institution of criminal Executive law. 

Criminal punishment is one of the most acute forms of state coercion, which has a great impact on the legal status 

of the convicted person. 

Аннотация 

Правовое положение лиц, отбывающих наказание, является важнейшим институтом уголовно-испол-

нительного права. Уголовное наказание представляет собой одну из наиболее острых форм государствен-

ного принуждения, оказывающего большое влияние на правовой статус осужденного. 
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Правовое положение лиц, отбывающих наказа-

ние, в самом общем виде можно определить как ос-

нованное на правовом статусе граждан Российской 

Федерации положение осужденного во время отбы-

вания уголовного наказания. 

В общей теории права общепринято выделе-

ние трех видов правовых статусов личности: общий 

правовой статус граждан, специальный правовой 

статус какой-либо категории граждан и индивиду-

альное правовое положение гражданина. Правовое 

положение осужденных представляет разновид-

ность специального правового статуса, в свою оче-

редь, подразделяемого на правовые статусы лиц, 

отбывающих различные виды наказаний (лишение 

свободы, исправительные работы и т.д.). 

Осужденные к любой мере уголовно-право-

вого характера, в том числе связанной с их изоля-

цией от общества, остаются гражданами своего гос-

ударства, и на них распространяются общеграждан-

ские права и обязанности, установленные 

Конституцией РФ, с определенными ограничени-

ями. «Осужденные не могут быть освобождены от 

исполнения своих гражданских обязанностей, 

кроме случаев, установленных федеральным зако-

ном». Кроме того, осужденные наделяются и спе-

цифическими правами и обязанностями, свойствен-

ными назначенной им мере уголовно-правового ха-

рактера. 

Глава 2 Конституции РФ закрепила права и 

свободы человека и гражданина, которые в науке 

конституционного права называются конституци-

онными или общегражданскими. 

Правовой статус осужденных к лишению сво-

боды предполагает необходимость, с одной сто-

роны, в максимальной степени обеспечить соблю-

дение прав осужденных, их законных интересов, а 

с другой - предоставить администрации исправи-

тельных учреждений необходимые правовые ры-

чаги для эффективного достижения целей наказа-

ния, обеспечения порядка и дисциплины в деятель-

ности исправительных учреждений, 

предупреждения среди осужденных новых пре-

ступлений и иных правонарушений, а также их ис-

правления» [1, с. 47]. 

Лишение свободы представляет собой ком-

плекс право ограничений: одних прав и свобод 

осужденный лишается полностью, в других - огра-

ничивается, третьи - претерпевают видоизменения 

[2, с. 32]. 

Таким образом, в настоящее время на законо-

дательном уровне созданы основы правового поло-

жения статуса личности осужденных, соответству-

ющие международным стандартам. Осужденные, 

несмотря на совершенные ими преступления, нахо-

дятся под правовой и социальной защитой Россий-

ского государства. Кроме того, Российская Федера-

ция берет на себя обязанность уважать и охранять 

права, свободы и законные интересы осужденных 

наравне с другими гражданами и лицами, находя-

щихся под юрисдикцией государства. 
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Уклавши угоду про асоціацію з ЄС, Україна 

стала активним учасником загальноєвропейського 

процесу. Одним з найважливіших завдань нашої 

країни стала об’єктивна необхідність адаптації но-

рмативного регулювання у всіх сферах суспільно-

політичного та економічного життя. Обумовленні 

інтеграційними процесами стратегічні плани розви-

тку митної справи в Європейському Союзі та краї-

нах, які прагнуть членства, зокрема такою є наша 

країна, є окресленими у Митних прототипах ЄС 

(Customs Blueprints) шляхом визначення певних 

стандартів: 

- комплексна та стабільна система митного за-

конодавства; 

- механізм співпраці митниці з національними 

та міжнародними правоохоронними органами; 

- запровадження новітніх інформаційних тех-

нологій на митниці; 

- спрощення митних процедур; 

- механізм ідентифікації митних ризиків; 

- ефективність митного аудиту та пост-аудиту 

як форм митного контролю [1]. 

Тож, як бачимо, питання європейської інтегра-

ції для нашої країни набули додаткової актуально-

сті після підписання в 2014 р. Угоди про асоціацію 

Україна – ЄС, яка вимагає удосконалити адаптацію 

законодавства України до європейських норм і ста-

ндартів, в тому разі і в сфері міжнародного митного 

співробітництва. 

Важливим напрямком міжнародного митного 

співробітництва виступає боротьба з митними пра-

вопорушеннями, що потребує особливих засобів, 

заходів та прийомів, які виходять за рамки націона-

льної юрисдикції [2]. В даному аспекті корисним 

представляється досвід ЄС. Напрацювання та прак-

тика ЄС, розвинута нормативно-правова база, ство-

рені в ЄС механізми та форми співробітництва в 

сфері боротьби з митними правопорушеннями 

представляють на сьогодні досить просунутий рі-

вень взаємодії на регіональному рівні і можуть слу-

гувати моделлю для країн, які прагнуть вступити в 

ЄС, в тому разі і для України. У зв’язку з чим вини-

кає необхідність аналізу джерел права ЄС в сфері в 

боротьби з митними правопорушеннями, що дозво-

лить виявити проблемні питання та спрогнозувати 

основні напрямки розвитку такого співробітництва. 

Проблема міжнародного митного співробітни-

цтва в сфері боротьби з митними правопорушен-

нями знайшла своє місце у розробках таких вчених 

як: К. Борисов, О. Вальчук, С. Вінник, В. Гомонай, 

Є. Додін, Г. Друзенко, О. Зеркаль, В. Ілясов, В. Ка-

лугін, Т. Качка, С. Ківалов, А. Козирін, Б. Кормич, 
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Т. Корнєва, Левік, М. Люкс, 3. Макаруха, П. Пашко, 

С. Перепьолкін, К. Сандровський та ін. Зазначені 

автори зробили суттєвий внесок у наукову розро-

бку досліджуваного питання. Проте треба відмі-

тити, що здебільшого в науковій літературі увага 

приділяється питанням міжнародної співпраці з пи-

тань боротьби з митними правопорушеннями на ос-

нові норм, розроблених ВМО, тоді як аналізу пра-

вового регулювання подібних відносин в ЄС, при-

діляється набагато менше уваги. 

Правовою основою співробітництва у сфері 

боротьби з митними равопорушеннями в ЄС є, 

перш за все, «первинне» право ЄС, джерелами 

якого виступають статутні договори, що закріплю-

ють поняття і принципи митного союзу країн ЄС. 

Важливість відокремлення актів «первинного» 

права зводиться до того, що вони володіють вищою 

юридичною силою по відношенню до всіх інших 

норм ЄС. 

До основних фундаментальних актів «первин-

ного» права ЄС, що містять норми митного права, 

відносять Договір про функціонування ЄС (Римсь-

кий договір 1957 р.) та Договір про Європейський 

Союз (Маахстриський договір 1992 р.). Відповідно 

до Римського договору 1957 р. було створено мит-

ний союз, який фактично став ключовим у форму-

ванні Європейського Союзу [3, с. 5]. Окремі статті 

Римського договору стосуються питань митного 

співробітництва та боротьби з митними правопору-

шеннями (ст. 135, ст. 280). 

Маахстриським Договором про Європейський 

Союз 1992 р. були створені три опори ЄС: Європей-

ські співтовариства; Спільна зовнішня політика та 

політика в галузі безпеки;  

До складових третьої опори Маахстриський 

договір вводить положення про митне співробітни-

цтво, співробітництво в боротьбі з незаконним обі-

гом наркотиків та іншими формами міжнародних 

злочинів, в тому разі і в митній сфері [4]. 

Лісабонський договір 2007 р. вносить револю-

ційні зміни в зазначені статутні договори ЄС у фо-

рмі ліквідації поділу Європейського Союзу на 

опори. У той же час Договір вводить поділ компе-

тенції Союзу на: 

– виключну компетенцію ЄС (компетенція – 

система конкретних повноважень ЄС, що система-

тизовані за сферами відання ЄС і ґрунтуються на 

засаді виключності нормативного правового регу-

лювання з боку ЄС); 

– роздільну компетенцію; 

– компетенцію координаційну і доповнюва-

льну. 

Відповідно до зазначеної диференціації компе-

тенції ЄС, проблематика митного співробітництва 

знайшла відображення серед сфер спільної компе-

тенції ЄС (входить до роздільної компетенції), до 

якої були віднесені внутрішній ринок, а також 

сфера свободи, безпеки і справедливості. Треба від-

значити, що регулювання співробітництва в сфері 

боротьбі з митними правопорушеннями також на-

лежить до спільної компетенції ЄС та країн-учас-

ниць. Питання, пов’язані зі встановленням заходів 

відповідальності та порядку залучення до відпові-

дальності за порушення митних правил належать до 

компетенції держав-членів ЄС. 

Положення розділу VI Договору про функціо-

нування ЄС (ДФЄС), що стосуються митної спів-

праці у боротьбі зі злочинністю, стали розділом IV 

Лісабонського договору. Дії Європейського Союзу 

у цій сфері будуть включати в себе прийняття зако-

нодавчих заходів, що стосуються збору, зберігання, 

обробки, аналізу і обміну відповідної інформації, 

допомоги в підготовці персоналу, а також співробі-

тництво з обміну персоналом і обладнанням, здійс-

нення судово-медичних досліджень, а також вико-

ристання загальних методів розслідування у вияв-

ленні форм організованої злочинності.Взагалі, 

можна констатувати, що питання митного співробі-

тництва країн-членів ЄС отримали своє відобра-

ження у всіх трьох запропонованих Лісабонським 

договором компетенціях ЄС. 

До актів «вторинного» права ЄС відносяться 

акти, що видаються інститутами Союзу, а також всі 

інші акти, які приймаються на основі статутних до-

говорів. Акти «вторинного» права ЄС у сфері мит-

ного співробітництва мають основні правові форми 

у вигляді регламентів, директив, рішень. Їхня дія 

обов’язкова для застосування на всій території ЄС. 

До найважливіших актів «вторинного» права 

ЄС відносять Регламент Ради ЄС № 2913/92 від 

12.10.1992 р., який ввів в дію Митний кодекс Спів-

товариства, який виконав важливу роль у консолі-

дації актів вторинного права ЄС у митній сфері [5]. 

В 2008 р. Рішенням Європейського Парламе-

нту та Ради ЄС № 450/2008 від 23.04.2008 р. було 

затверджено оновлений Митний кодекс ЄС [6]. В 

зазначеній редакції МКЄС вперше на рівні Союзу 

було встановлено правило про відповідальність за 

порушення митних правил, а також санкції до раво-

порушників. Для забезпечення однорідного засто-

сування Митного кодексу ЄС 2008 р. було прийн-

ято Регламент Комісії про його імплементацію, або, 

як його ще називають, Імплементаційний кодекс. 

Основна цінність Імплементаційного кодексу поля-

гає у тому, що із його прийняттям зникла необхід-

ність у внутрішньонаціональних митних кодексів 

держав-учасниць Митного Союзу. 09 жовтня 2013 

року було прийнято Регламент Європейського пар-

ламенту і ради (єс) № 952/2013 про встановлення 

Митного кодексу Союзу, який замінює МКЄС, і є 

чинним на сьогоднішній день [7]. 

Серед правових основ регулювання співробіт-

ництва в сфері боротьби з митними правопорушен-

нями важливе значення займають міжнародні дого-

вори з митних питань, адже їх положення впрова-

джуються в законодавство та практику ЄС. 

Універсальним міжнародним договором в ми-

тній сфері є Конвенція про спрощення та гармоні-

зацію митних процедур (Конвенція Кіото) 1973 р., 

яку разом з її численними Додатками можна без пе-

ребільшення вважати своєрідним кодексом поведі-

нки держав у їхніх митних відносинах один з од-

ним [8]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_009-13?lang=uk
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Згідно Конвенції Кіото кожна з договірних 

сторін приймає на себе зобов’язання сприяти спро-

щенню і гармонізації митних процедур і з цією ме-

тою дотримуватися положень Міжнародної Конве-

нції та стандартних правил з перехідним терміном і 

правил, які рекомендуються в додатках Конвенції. 

Однак ніщо не перешкоджає Договірній Стороні 

надавати більш сприятливі умови, ніж це в них пе-

редбачено, і кожної з Договірних Сторін рекомен-

дується по можливості ширше надавати такі сприя-

тливі умови. 

Конвенція Кіото складається з основного тек-

сту і додатків до неї – Генеральним додатком та 

Спеціальних додатків.  

Генеральний додаток містить базові принципи 

і підходи до митного регулювання, його положення 

застосовуються до всіх інститутів митної справи. У 

Генеральному додатку сформульовані принципи 

митного контролю, митного оформлення, сплати 

митних платежів та інших важливих складових ми-

тного регулювання.  

Ухвалення Генерального додатка до Конвенції 

є обов’язковим для країни, що приєднується. Спе-

ціальні додатки присвячені окремим режимам. Так, 

Спеціальний Додаток Н присвячений визначенню 

стандартних правил в сфері митних правопору-

шень. 

Безпосередній розвиток співробітництва в 

сфері боротьби з митними равопорушеннями між 

митними адміністраціями країн-членів ЄС відбува-

ється з урахуванням чинних для них положень між-

народного договору багатостороннього характеру – 

Міжнародної конвенції про взаємну адміністрати-

вну допомогу у відверненні, розслідуванні та при-

пиненні порушень митного законодавства 1977 р. 

(Конвенція Найробі) [9]. 

Конвенція Найробі спрямована на розвиток 

співробітництва між митними адміністраціями в 

напрямі протидії порушенням митного законодав-

ства. Вона складається з основного тексту та 11 До-

датків, кожен з яких вважається окремою Конвен-

цією. Приєднуючись до Конвенції Найробі, 

обов’язковим є прийняття хоча б одного з її Додат-

ків. 

Конвенція Найробі в повній мірі регламентує 

питання, що розглянуті в ряді рекомендацій Ради 

Всесвітньої митної організації (ВМО) та міжнарод-

них угод про взаємну адміністративну допомогу 

щодо боротьби із порушеннями митних правил. 

Конвенція та 11 додатків відповідає потребам країн 

щодо форм багатостороннього співробітництва. У 

той же час, вона залишає достатньо можливостей 

для регулювання на рівні регіональних або двосто-

ронніх угод. 

Значення згаданих вище міжнародних Конвен-

цій для міжнародного півробітництва в сфері боро-

тьби з митними правопорушеннями є безспірним. 

Але треба зазначити, що кожен з цих міжнародних 

догорів має свою сферу регулювання: Конвенція 

Найробі акцентує свою увагу на необхідності по-

шуку спільного розуміння поняття «контрабанда» 

та основних шляхів протидії цьому явищу; Конвен-

ція Кіото – відзначала необхідність боротьби з усім 

масивом митних правопорушень, тому головним 

чином в неї зверталася увага на протидію митним 

правопорушенням, які не підлягають кримінальній 

юрисдикції [10, с. 7]. 

Важливим документом, який врегульовує спів-

робітництво в сфері боротьби з митними правопо-

рушеннями виступає Міжнародна Конвенція про 

адміністративну допомогу у сфері митних відносин 

від 27.06.2003 р. (Йоганнесбурзька Конвенція) [11]. 

Відповідно до неї, правоохоронні органи держав-

учасниць Конвенції зобов’язані надавати допомогу 

в запобіганні, розслідуванні та припиненні митних 

правопорушень. З цією метою держава зобов’язана 

встановити в межах національної системи контак-

тні пункти, відповідальні за співпрацю. Запит про 

допомогу подається власне за їх посередництвом. 

Така співпраця не може суперечити іншим міжна-

родним зобов’язанням окремих держав. 

До окремої категорії актів «вторинного» права 

ЄС відносять конвенції між держава-членами. Так, 

наприклад, в межах ЄС діє Конвенція про взаємну 

допомогу та співробітництво між митними адмініс-

траціями 1997 р., яка скерована безпосередньо на 

боротьбу із митними правопорушеннями. У Конве-

нції зазначається, що порушення митного законо-

давства є серйозною загрозою для економічних, со-

ціальних, а також фіскальних інтересів держав та 

законних інтересів торгівлі, та найбільш ефектив-

ною протидія порушенням митного законодавства 

може бути лише за умови співробітництва між ми-

тними адміністраціями. Митні адміністрації нада-

ють одна одній взаємну допомогу з метою відвер-

нення, розслідування та припинення порушень ми-

тного законодавства. 

Конвенція встановлює досить детальну регла-

ментацію надання сторонами адміністративної до-

помоги з метою превенції та припинення порушень 

митних правил, а окрім того дозволяє сторонам збе-

рігати певну автономність, наприклад, при виборі 

відповідальних за таку співпрацю національних ор-

ганів. Крім того, національні митні органи, викону-

ючи прийняті державою зобов’язання, повинні до-

тримуватися впершу чергу положень національ-

ного митного права. 

Як зазначає С. Ю. Кашкін, в даний час прак-

тика укладання додаткових конвенцій між держа-

вами-членами в основному зійшла нанівець, а під-

писані раніше конвенції (що вступили, або так і не 

вступили в силу) поступово замінюються нормати-

вними актами інституцій ЄС [12, с. 151]. 

В світлі вищезазначеного можна зробити на-

ступні висновки. Правовими основами співробітни-

цтва у сфері боротьби з митними правопорушен-

нями в ЄС є «первинне право» ЄС, джерелами 

якого виступають статутні договори, що закріплю-

ють поняття і принципи митного союзу країн Євро-

пейського Союзу і акти «вторинного права» в сфері 

боротьби з митними правопорушеннями, що мають 

основні правові форми у вигляді регламентів, дире-

ктив, рішень. Їхня дія обов’язкова для застосування 

на всій митній території ЄС, а їх кількість в ЄС го-

ворить про важливість цієї суспільно та економічно 
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обумовленої сфери регулювання відповідних пра-

вовідносин. 

Джерела митного права ЄС стосовно митного 

регулювання як в цілому, так і стосовно співробіт-

ництва в сфері боротьби з митними правопорушен-

нями, в останні роки зазнали суттєвих змін. Так, із 

набуттям чинності Лісабонським Договором 2007 

р. значно змінилась структура актів «первинного» 

права ЄС. Процеси оновлення торкнулись і «вто-

ринного» права ЄС, прикладом чого може слугу-

вати прийняття 9 жовтня 2013 р. модернізованої ре-

дакції Митного кодексу Союзу. 

Чільне місце серед джерел митного права ЄС 

займають міжнародні договори з питань боротьби з 

митними правопорушеннями. Положення, передба-

чені такими універсальними міжнародно-право-

вими документами як Міжнародна Конвенція про 

спрощення та гармонізацію митних процедур 1973 

р., Міжнародна Конвенція про взаємну адміністра-

тивну допомогу у відверненні, розслідуванні та 

припиненні порушень митного законодавства 1977 

р., Міжнародна Конвенція про адміністративну до-

помогу у сфері митних відносин від 27.06.2003 р. 

впроваджуються в законодавство та практику ЄС в 

сфері боротьби з митними правопорушеннями та 

виступають правовою основою регулювання зазна-

ченої сфери митних правовідносин. 

Спеціалізованим правовим актом у сфері боро-

тьби із митними правопорушеннями в ЄС можна 

назвати Конвенцію про взаємну допомогу та спів-

робітництво між митними адміністраціями 1997 р., 

яка скерована безпосередньо на боротьбу із мит-

ними правопорушеннями і діє в межах ЄС. 

Таким чином, можна констатувати, що Євро-

пейський Союз виступає одним з провідних інтег-

раційних об’єднань регіонального характеру, яке 

здійснює формування та систематизацію нормати-

вно-правової бази, що регулює співробітництво в 

сфері боротьби з митними правопорушеннями; 

приймає активну участь в процесі міжнародної пра-

вотворчості з зазначених питань; розвиває нові фо-

рми та види співробітництва між митними адмініс-

траціями держав. 

Попри позитивний досвід ЄС щодо розробки 

та систематизації нормативно-правової бази регу-

лювання співробітництва в сфері боротьби з мит-

ними правопорушеннями, в цьому напрямку існу-

ють і деякі недоліки. Так, потребують удоскона-

лення норми, які регулюють сферу управління 

ризиками та безпекою поставок, права інтелектуа-

льної власності; існують проблеми, пов’язані з різ-

ними методами боротьби з порушеннями митного 

законодавства, а також в сфері обміну інформацією 

з третіми країнами. 

Крім того статтею 305 ККУ переміщення через 

митний кордон України поза митним контролем 

або з приховуванням від митного контролю нарко-

тичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських за-

собів також кваліфікується як контрабанда. 

За вчинення контрабанди наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів (стаття 

305) особа карається позбавленням волі на строк від 

п’яти до восьми років з конфіскацією наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи пре-

курсорів або фальсифікованих лікарських засобів, 

що були предметом контрабанди. Якщо ті самі дії, 

вчинені повторно або за попередньою змовою гру-

пою осіб, а також якщо предметом цих дій були 

особливо небезпечні наркотичні засоби чи психот-

ропні речовини або наркотичні засоби, психотропні 

речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифі-

ковані лікарські засоби у великих розмірах, кара-

ються позбавленням волі на строк від восьми до де-

сяти років з конфіскацією наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів, що були 

предметом контрабанди, та з конфіскацією майна. 

Контрабанда наркотичних засобів, психотроп-

них речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фаль-

сифікованих лікарських засобів, вчинена організо-

ваною групою, а також якщо предметом контраба-

нди були наркотичні засоби, психотропні речовини, 

їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані ліка-

рські засоби в особливо великих розмірах, кара-

ється позбавленням волі на строк від десяти до два-

надцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів 

або фальсифікованих лікарських засобів, що були 

предметом контрабанди, та з конфіскацією майна. 

При малозначності вчиненого порушення слу-

жбова особа митного органу, що розглядає справу, 

може звільнити порушника від адміністративної 

відповідальності. Чинними Митним кодексом Ук-

раїни розділом XVІI. «Запобігання та протидія кон-

трабанді» визначаються заходи щодо запобігання 

та протидії контрабанді, зокрема відповідно до за-

конів України митні органи з метою виявлення дже-

рел і каналів незаконного обігу наркотичних засо-

бів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які 

беруть участь у цьому, разом з іншими державними 

органами, що мають право здійснювати оператив-

норозшукову діяльність, можуть використовувати 

метод контрольованої поставки зазначених засобів, 

речовин і прекурсорів.  

Поняття «контрольована поставка» вперше 

було визначено Конвенцією Організації Об’єдна-

них Націй про боротьбу проти незаконного обігу 

наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 

грудня 1988 року. Метою проведення контрольова-

ної поставки є вжиття таких заходів, щоб визнати 

кримінальними злочинами дії осіб, які беруть уч-

асть у здійсненні правопорушень у сфері обігу нар-

котичних засобів, психотропних речовин, їх анало-

гів або прекурсорів. 

Підставою для здійснення контрольованої по-

ставки є достатня інформація про незаконне пере-

міщення товарів. Фактичні результати контрольо-

ваної поставки можуть бути підставою для пору-

шення кримінальної справи і використовуватись у 

сукупності з іншими доказами по справі. З метою 

виявлення та притягнення до відповідальності осіб, 

причетних до вчинення контрабанди, а також з ме-

тою вилучення товарів, щодо яких є підозра в неза-
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конному переміщенні через митний кордон Укра-

їни, переміщення таких товарів може здійснюва-

тися під негласним контролем та оперативним на-

глядом правоохоронних органів. Відповідно до За-

кону «Про оперативно-розшукову діяльність» 

підрозділи митних органів, які ведуть боротьбу з 

контрабандою наділені правом здійснювати опера-

тивно-розшукову діяльність пов’язану із пошуком і 

фіксацією фактичних даних про протиправні діяння 

окремих осіб та груп, відповідальність за які перед-

бачена Кримінальним кодексом України, та органі-

зацією з метою припинення правопорушень та в ін-

тересах кримінального судочинства, а також отри-

мання інформації в інтересах безпеки громадян, 

суспільства і держави. 

У межах своїх повноважень підрозділи митних 

органів, які ведуть боротьбу з контрабандою зо-

бов’язані вживати необхідних оперативно-розшу-

кових заходів щодо попередження, своєчасного ви-

явлення і припинення злочинів та викриття причин 

і умов, які сприяють вчиненню злочинів, здійсню-

вати профілактику правопорушень. 

Контрабанда (тобто переміщення товарів через 

митний кордон поза митним контролем або з при-

ховуванням від митного контролю) завдає суттєвої 

шкоди інтересам держави, в т.ч. на міжнародній 

арені. 

У 2014 році Україна підписала Угоду про асо-

ціацію з ЄС. Цей крок відкрив широке вікно мож-

ливостей для нашої країни. Однак Угода накладає 

на підписантів цілу низку зобов’язань, виконання 

яких, власне, й повинно перетворити Україну на єв-

ропейську державу. Одне із зобов’язань, яке перед-

бачено в Угоді про асоціацію, стосується гармоні-

зації акцизних ставок на тютюнові вироби та алко-

гольні напої у відповідності до європейського 

законодавства. 

На сьогодні вищезгадана умова до кінця не ви-

конана, девальвація гривні та інші фактори зробили 

передумови для існування невеликої ціни на сига-

рети та алкоголь порівняно з Європейськими краї-

нами у зв’язку з чим виникла необхідність припи-

нення переміщення алкогольних напоїв, тютюно-

вих виробів через митний кордон поза митним 

контролем або з приховуванням від митного конт-

ролю. 

Про факт існування переміщення алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів через митний кордон 

поза митним контролем або з приховуванням від 

митного контролю свідчать події, які відбулись на 

Закарпатті у липні 2015 року. 

Водночас, теперішня складна ситуація, яка 

склалась в Україні зобов’язує прийняття рішень, які 

є більш жорсткішими та ефективнішими в боротьбі 

з переміщення алкогольних напоїв, тютюнових ви-

робів через митний кордон поза митним контролем 

або з приховуванням від митного контролю. 

Стримуючий фактор протистояння незакон-

ному переміщенню алкогольних напоїв, тютюно-

вих виробів через митний кордон поза митним кон-

тролем або з приховуванням від митного контролю 

- можливість опинитися за гратами. 

Втрачений товар завжди можна купити знову, 

знайти гроші, штраф заплатити, збитки покрити, а 

от кримінальна відповідальність - більш вагоме по-

карання. Адже ніхто не зможе заборонити платити 

штраф за вилучену митницею партію товару і пара-

лельно займатися перевезенням нової контрабанди, 

виручка від якої з головою покриє форс-мажорні 

витрати. 

В більшості країн світу контрабанда визнана 

одним із найнебезпечніших видів злочинної діяль-

ності. Як злочинність взагалі, контрабанда буде іс-

нувати до тих пір поки є державні кордони. Об’єкти 

контрабанди багато численні та різноманітні, а її 

масштаби досягають небезпечних розмірів [13]. 
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Abstract 

This article discusses the process of registration of unclaimed land shares in the municipal property of local 

authorities as objects of ownerless real estate. The process of recognition of municipal property rights by the 

example of judicial practice is analyzed. The main problems arising for local governments in registering unclaimed 

land shares were identified and options for solving them were proposed. 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен процесс оформления невостребованных земельных долей в муниципаль-

ную собственность органов местного самоуправления как объектов бесхозяйного недвижимого имуще-

ства. Проанализирован процесс признания права муниципальной собственности на примере судебной 

практики. Выявлены основные проблемы, возникающие у органов местного самоуправления при оформ-

лении невостребованных земельных долей и предложены варианты их решения. 

 

Keywords: unclaimed land share, lists of unclaimed land shares, general meeting of participants in shared 

ownership, recognition of the right of municipal property to unclaimed land share, special production. 

Ключевые слова: невостребованная земельная доля, списки невостребованных земельных долей, об-

щее собрание участников долевой собственности, признание права муниципальной собственности на 

невостребованную земельную долю, особое производство. 

 

Двадцать лет прошло с тех пор, как в России 

началась земельная реформа. В 1996 году, через 

пять лет после выхода закона о земельной реформе, 

работникам реорганизованных колхозов и совхо-

зов, пенсионерам сельскохозяйственных предприя-

тий, учителям, врачам и другим работникам соци-

альной сферы, живущим в сельской местности, 

начали выдавать свидетельства о праве собственно-

сти на земельную долю. 

В результате чего в коллективно-долевую соб-

ственность было передано огромное количество 

гектаров земли. Установить местонахождение вла-

дельцев таких участков или их родственников все-

гда крайне проблематично – например, владелец 

участка умер, а наследники не установлены. Име-

ются участки, по которым родственники по каким-

то причинам не оформляют права либо документы 

утеряны. Часть из них оформляется в муниципаль-

ную собственность, как невостребованные земель-

ные доли. 

Основаниями признания земельных долей 

невостребованными являются: 

- земельная доля, которая находится в соб-

ственности гражданина, но он эту земельную долю 

не передал в аренду или не распорядился ею иным 

образом в течение трех и более лет подряд; 

- земельная доля, «собственник которой умер и 

отсутствуют наследники как по закону, так и по за-

вещанию, или никто из наследников не имеет права 

наследовать, или все наследники отстранены от 

наследования, или никто из наследников не принял 

наследства, или все наследники отказались от 

наследства и при этом никто из них не указал, что 

отказывается в пользу другого наследника» [1]. 
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Нам интересно последнее основание призна-

ния земельной доли невостребованной, которое 

имеет, по своей сути, признаки бесхозяйного не-

движимого имущества.  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 

24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения», орган местного само-

управления муниципального образования, на тер-

ритории которого располагается земельный уча-

сток, находящийся в долевой собственности, 

составляет: 

список лиц, земельные доли которых подпа-

дают под признаки невостребованных земельных 

долей; 

список земельных долей, которые могут быть 

признаны невостребованными земельными долями.  

В итоге составляется два списка.  

После составления списков, орган местного са-

моуправления муниципального образования пуб-

ликует списки в районной газете и размещает на 

своем сайте в сети «Интернет» не менее чем за три 

месяца до созыва общего собрания участников до-

левой собственности.  

Граждане, которые считают, что включены в 

данные списки необоснованно, предоставляют 

письменные возражения в орган местного само-

управления муниципального образования или заяв-

ляют об этом на общем собрании участников доле-

вой собственности. 

Обращаем внимание на то, что наследники 

умерших собственников земельных долей, которые 

не оформили свои права на земельные доли в уста-

новленном законом порядке, не могут направлять 

указанные возражения. 

Указанные возражения являются основанием 

для исключения указанных лиц и (или) земельных 

долей из списка невостребованных земельных до-

лей. 

Список невостребованных земельных долей 

представляется на утверждение общему собранию 

участников долевой собственности по истечении 

трех месяцев с момента публикации указанного 

списка в средствах массовой информации и сети 

«Интернет». 

С момента утверждения списка невостребо-

ванных земельных долей общим собранием участ-

ников долевой собственности земельные доли при-

знаются невостребованными (пункт 7 статьи 12.1 

Федерального закона РФ от 24.07.2002 №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения). 

Если общим собранием участников долевой 

собственности в течение четырех месяцев со дня 

опубликования указанного списка не принято ре-

шение по вопросу о невостребованных земельных 

долях или общее собрание так и собралось в право-

мочном составе, орган местного самоуправления 

муниципального образования утверждает список 

самостоятельно решением органа местного само-

управления муниципального образования. 

После этого орган местного самоуправления 

муниципального образования обращается с иско-

вым заявлением в суд о признании права муници-

пальной собственности на земельные доли. Именно 

судебное решение будет являться основанием для 

приобретения права муниципальной собственности 

на земельную долю. 

Обращаем внимание на то, что в данном случае 

имеет место быть общий порядок рассмотрения 

гражданского дела (исковое производство), где от-

ветчиками являются наследники умершего либо 

Территориальные управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуще-

ством в соответствующем субъекте Российской Фе-

дерации. 

Поэтому считаю целесообразным упростить 

порядок признания невостребованных земельных 

долей, муниципальной собственностью органа 

местного самоуправления, предусмотрев в действу-

ющем законодательстве, особый порядок рассмот-

рения таких дел. При этом территориальные органы 

Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом соответствующего субъекта 

Российской Федерации будут предоставлять пись-

менные отказы от заинтересованности принятия та-

кого недвижимого имущества. 

Глава 33 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации позволяет рассматри-

вать дела о признании права муниципальной соб-

ственности на бесхозяйное недвижимое имущества 

в особом производстве [2]. В особом производстве 

отсутствует спор о праве, а имеется неопределен-

ность в отношении признании права собственности 

на объект бесхозяйного имущества. Тем более, по-

становка на учет и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйный объект недвижи-

мого имущество является обязанностью органа 

местного самоуправления муниципального района. 

В особом производстве суд только устанавли-

вает факты, имеющие юридическое значение; кон-

статирует правомерность или неправомерность 

действий других органов, которые по закону вправе 

устанавливать или удостоверять факты, имеющие 

правовое значение, либо восстанавливает права на 

определенные документы для тех, кто их утратил.  

Проанализировав судебную практику можно 

сделать вывод о том, что ответчиками в большей 

части подаваемых органами местного самоуправле-

ния исковых заявлениях выступают именно терри-

ториальные управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом. И 

встречаются случаи, когда последние даже подают 

встречные исковые заявления на органы местного 

самоуправления с требованиями о признании права 

собственности Российской Федерации на невостре-

бованные земельные доли [3]. 

На этом основании можно сделать однознач-

ный вывод о том, что заявления о признании права 

муниципальной собственности на невостребован-

ные земельные доли умерших граждан должны рас-

сматриваться в особом производстве, так как дан-

ный процесс муниципализирован Федеральным за-

коном РФ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения». 



Danish Scientific Journal No31, 2019 27 

Именно этот закон устанавливает обязанность ор-

гана местного самоуправления муниципального 

района признавать право собственности муниципа-

литета на невостребованную земельную долю. 

На сегодняшний день у большинства муници-

пальных образований тема оформления невостре-

бованных земельных долей актуальна и обсужда-

ема в рамках практических семинаров с органами 

местного самоуправления на всей территории Рос-

сийской Федерации. Данный вопрос требует де-

тальной проработки.  

Существует ряд проблем. В числе основных 

сложностей можно выделить: 

- отсутствие финансовых средств для проведе-

ния землеустроительных работ (межевания), поста-

новки участка на кадастровый учет и высокая стои-

мость таких работ; 

- большая трата времени уходит на определе-

ние круга наследников умерших граждан, имею-

щих земельную долю. 

 Решение этих вопросов на федеральном и ре-

гиональном уровне позволило бы ускорить процесс 

признания права муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли и сделать ра-

боту муниципалитетов более эффективной. 
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Abstract 

This article deals with study of evaluation systems for involving of public by the criminal police units in 

combating crime in Ukraine. 

The work summarizes the results of thorough scientific research, legislation provisions, and analytical expert 

reports. As a result of this generalization, the author has concluded that the innovative endorsements of the Na-

tional Police Performance Appraisal System do not take into account the key duty of the police to act in close 

cooperation and interaction with the community, territorial communities and public associations on a partnership 

basis. According to the author, such innovations should concern the introduction of a system of use by the National 

Police to combat crime, including by separate bodies and units, among which the criminal police units take a 

significant place. The system must be based on indicators and PEEL evaluation criteria of efficiency, productivity, 

legitimacy. 

Анотація 

Стаття присвячення дослідженню питань системи оцінювання використання громадськості підрозді-

лами кримінальної поліції у протидії злочинності в Україні. 

У роботі узагальнюються результати ґрунтовних наукових досліджень, положення нормативно-пра-

вових актів, аналітичні експертні звіти, в результаті чого автор робить висновок, що інноваційні апробації 

системи оцінювання діяльності Національної поліції не враховують ключовий обов’язок поліції діяти в 

тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на 

засадах партнерства. На думку автора, такі інновації повинні стосуватися впровадження системи викори-

стання Національною поліцією громадськості у протидії злочинності, у томі числі окремими органами і 

підрозділами, серед яких значиме місце посідають підрозділи кримінальної поліції. Система повинна ґру-

нтуватись на основі індикаторів і критеріїв «PEEL оцінювання» - ефективність, продуктивність, легітим-

ність. 
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Одним із ключових аспектів реформи право-

охоронних органів, зокрема, в частині діяльності 

Національної поліції, є законодавчо врегульований 

обов’язок поліції діяти в тісній співпраці та взаємо-

дії з населенням, територіальними громадами та 

громадськими об’єднаннями на засадах партнерс-

тва [1], про що свідчать положення ч. 1 ст. 11 За-

кону України «Про Національну поліцію».  

Виходячи із положень ч. 2 ст. 11 цього Закону, 

ефективність діяльності органів й підрозділів полі-

ції підлягає оцінці, основним критерієм якої є рі-

вень довіри населення [2]. Така оцінка проводиться 

в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів Укра-

їни [2], відповідно до якого індикатори, за якими 

вона здійснюється, визначаються самим МВС [3]. 

Об’єктами оцінки є: а) рівень задоволення потреби 

населення в поліцейських послугах; б) процеси, що 

відбуваються в системі Національної поліції, та ха-

рактеристики і результати її діяльності [4]. На ви-

конання Порядку було видано Наказ Національної 

поліції України №449 “Про визначення критеріїв 

оцінки діяльності органів і підрозділів Національ-

ної поліції України” від 07.05.2018, якими затвер-

джуються нові критерії оцінки роботи поліції [5, 

с. 13]. 

Попри значні прогресивні кроки, сучасна сис-

тема оцінювання діяльності Національної поліції 

ще знаходиться на шляху розробки та інноваційних 

апробацій. 

Аналіз нормативно-правової бази дає змогу ви-

значити, що сьогодні система оцінювання Націона-

льної поліції не враховує ключові елементи, які по-

кладені в основу якісного вдосконалення Націона-

льної поліції, а саме: індикатори та критерії 

співпраці та взаємодії з громадськістю, останні з 

яких, на нашу думку, повинні бути визначальними 

і самостійними об’єктами оцінювання. Узагальню-

ючи досить розмиту термінологію, ми пропонуємо 

об’єднати такі поняття як «співпраця», «взаємодія», 

«сприяння», «допомога», «участь», «застосування» 

й інші в єдине поняття «використання громадсько-

сті» [6]. 

Окремої уваги у цьому контексті потребує си-

стема оцінювання діяльності підрозділів криміна-

льної поліції щодо використання громадськості, ро-

зкриттю змісту якої присвячена дана робота, що в 

свою чергу обумовлює своєчасність і необхідність 

даного наукового дослідження та визначає його ак-

туальність. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми дає змогу стверджу-

вати, що окремі питання, пов’язані з науковими пі-

дходами до визначення системи оцінювання діяль-

ності національної поліції щодо протидії злочинно-

сті висвітлювалися у працях вчених різних галузей 

юридичної науки, зокрема: О.М. Бандурки, О.А. Ба-

нчука, К.Л. Бугайчука, І.М. Охріменка, І.О. Свято-

кума, В.В. Чумака, С.С. Шрамка та ін., що свідчить 

про актуальність цього питання у сучасному науко-

вому пізнанні. 

Тим часом, подальша наукова розробка про-

блеми логічно обумовлює вдосконалення системи 

оцінювання окремих напрямків діяльності органів і 

підрозділів, у тому числі діяльності підрозділів кри-

мінальної поліції щодо використання громадсько-

сті у протидії злочинності, чого до теперішнього 

часу здійснено не було. Це свідчить про недостат-

ній рівень наукового осмислення проблематики та 

недоліки у методичному забезпеченні. 

У зв’язку з цим, метою даної статті є висвіт-

лення основних теоретико-прикладних підходів до 

системи оцінювання діяльності підрозділів кримі-

нальної поліції щодо використання громадськості у 

протидії злочинності. 

Сьогодні кримінальна поліція має досить роз-

галужену систему структурних елементів, у склад 

яких входять підрозділи Департаменту карного ро-

зшуку; Департаменту боротьби зі злочинами, 

пов’язаними з торгівлею людьми; Департаменту 

протидії наркозлочинності; Департаменту операти-

вної служби; Департаменту оперативно-технічних 

заходів; Департаменту забезпечення діяльності, 

пов’язаної з небезпечними матеріалами; Департа-

менту кримінального аналізу; Департаменту внут-

рішньої безпеки; Департаменту кіберполіції; Депа-

ртаменту стратегічних розслідувань [7]. 

Функціональна компетенція окремих із назва-

них до цього часу не має нормативного врегулю-

вання, а в окремих випадках спостерігається дуб-

лювання та змішування функцій, що не найкращим 

чином впливає на ефективність діяльності цих під-

розділів. 

Наприклад: до цього часу не оприлюднено офі-

ційну версію наказу Національної поліції України 

«Про затвердження Положення про Департамент 

карного розшуку Національної поліції України» від 

14.11.2015 р. №90 [8]; не затверджено Положення 

про Департамент стратегічних розслідувань. 

Проектом наказу визначені завдання Департа-

менту карного розшуку, до яких відноситься: на-

дання поліцейських послуг у сферах охорони прав і 

свобод людини, інтересів суспільства і держави, 

протидії злочинності; виявлення і розкриття злочи-

нів, у тому числі на транспорті, розшук осіб, які їх 

учинили, документування протиправної діяльності 

учасників та членів ОГ і ЗО [9]. Проте виявлення та 

документування протиправної діяльності учасників 

та членів ОГ і ЗО є проанансованими пріоритет-

ними завданнями Департаменту стратегічних розс-

лідувань. 

Наразі завдання інших департаментів, напри-

клад, Департаменту боротьби зі злочинами, 

пов’язаними з торгівлею людьми, також частково 

https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/departament-karnogo-rozshuku.html
https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/departament-karnogo-rozshuku.html
https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/dbzptl.html
https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/dbzptl.html
https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/dpn.html
https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/dpn.html
https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/dbzptl.html
https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/dbzptl.html
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перетинаються і дублюються. До однієї із завдань 

зазначеного департаменту входить вжиття заходів 

щодо виявлення організаторів, вербувальників, пе-

ревізників та посібників учинення злочинів, 

пов’язаних з торгівлею людьми, тобто викриття ор-

ганізованих форм злочинної діяльності у сфері про-

тидії торгівлі людьми [10]. 

У зв’язку з цим цілком логічним є неоднора-

зове порушення питання про прийняття участі гро-

мадськості у визначенні пріоритетів діяльності На-

ціональної поліції. 

Так, статті 11 Закону «Про Національну полі-

цію» зазначено, що з метою визначення причин 

та/або умов учинення правопорушень планування 

службової діяльності органів і підрозділів поліції 

здійснюється з урахуванням специфіки регіону та 

проблем територіальних громад [2]. 

Зазначена специфіка кожного регіону та конк-

ретних проблем територіальних громад і має бути 

відображена у пріоритетах поліцейської діяльності, 

затвердженими відповідними поліцейськими комі-

сіями, які формуються місцевими радами та містять 

у своєму складі представників конкретної громади 

[11, с. 12-13]. 

На наш погляд, це питання повинно стосува-

тися і формування пріоритетів діяльності підрозді-

лів кримінальної поліції. Поліцейська комісія апа-

рату центрального органу управління поліції має 

визначати пріоритети для окремих департаментів 

кримінальної поліції, що дозволить уникнути ви-

значення самим департаментом своїх же завдань та 

функцій із подальшим поданням до розгляду та за-

твердження відповідним наказом. Оговоримо, що 

ці пріоритети не повинні стосуватись Департаме-

нту оперативної служби та Департаменту операти-

вно-технічних заходів, у зв’язку із специфікою ви-

конання функцій. 

У цьому контексті цілком логічним буде пода-

льше оцінювання підрозділів кримінальної поліції. 

«Замовник в уособленні громадськості – формує 

пріоритетні цілі – здійснює оцінювання діяльно-

сті». 

Проте серед проблем у роботі поліцейських ко-

місій сьогодні визначаються: недостатня кількість 

представників громадськості; залучення до їхньої 

діяльності політиків та порушенняґендерного бала-

нсу. Фактична кількість громадськості у складі по-

ліцейських комісій - 169 осіб, що становить 40% від 

загальної кількості членів поліцейських комісій. 

При чому з них 59 осіб не відповідають вимогам 

щодо наявності бездоганної репутації, високих про-

фесійних якостей, суспільного авторитету. На ду-

мку окремих авторів, обираючи своїх колег до 

складу поліцейських комісій, депутати обласних 

рад перетворюють питання формування поліцейсь-

ких комісій на питання для політичних домовлено-

стей [12]. 

Переходячи до більш безпосереднього розг-

ляду досліджуваної проблематики, зазначимо, що 

питання визначення критеріїв та індикаторів оці-

нювання діяльності Національної поліції знайшли 

відображення у науковій літературі досить широ-

ким розмаїттям думок. 

Так, І.М. Охріменко зазначає, що державний 

стандарт надання поліцейських послуг, а отже, оці-

нка ефективності службової діяльності органів і 

підрозділів поліції України має передбачати сис-

тему кількісно-якісних параметрів, виходячи з ха-

рактеристики їх властивостей, а саме: 1) показники 

призначення і безпосередньої первинної діяльності 

уповноважених суб’єктів: показники правозастосу-

вання (швидкість вжиття заходів); ступінь задово-

леності заявників та потерпілих щодо реагування з 

боку працівників поліції; показники сумісності та 

взаємодії представників різних служб і підрозділів 

тощо; 2) показники стану публічної безпеки і по-

рядку: кількісно-якісні дані щодо зареєстрованих 

кримінальних та адміністративних правопорушень 

у межах території обслуговування чи специфіки ді-

яльності окремого підрозділу (за видами правопо-

рушень на 1000 осіб населення); відсоток їх ви-

криття і розслідування (деталізована кількість ви-

явлених злочинів (за видами); превентивна 

діяльність (суспільне сприйняття загального рівня 

злочинності громадськістю); 3) показники надійно-

сті: характеристики результату поліцейської пос-

луги (кількість скарг щодо якості обслуговування 

чи піклування), безвідмовність, збереженість (кіль-

кість скарг щодо дій працівників конкретних під-

розділів поліції); інформування щодо прийнятих рі-

шень або перебігу досудового розслідування; 4) по-

казники професійного рівня персоналу 

поліцейської установи: кількість фахівців в органі-

заційній структурі органу поліції, плинність кадрів 

серед поліцейських; рівень професійної підготовки 

та перепідготовки (на 100 одиниць штатної чисель-

ності територіального органу); загальні навички, 

знання та дотримання вимог нормативних докуме-

нтів, уважність і доброзичливість у відносинах із 

громадянами й ін.; 5) оптимізація використання ре-

сурсів (стан забезпечення поліцейської діяльності 

за окремими показниками: транспортні та інформа-

ційно-технічні засоби, розмір грошового утри-

мання певних категорій працівників тощо); 6) зага-

льний відсоток населення, задоволеного якістю ро-

боти органів і підрозділів поліції (ступінь довіри 

населення до поліції) [13, с. 141]. 

Іншої точки зору дотримуються Н. Куба та 

Р. Тополевський, які зазначають, що в Україні ос-

новна увага як представників влади, так і ЗМІ для 

оцінки роботи міліції тривалий час зосереджува-

лася на окремих статистичних даних, таких як по-

казник розкриття злочинів, кількість працівників 

міліції тощо. Необхідність демонструвати суспіль-

ству, що боротьба зі злочинністю триває, за умов 

постійного недофінансування МВС та, фактично, 

прихованого переведення працівників міліції на са-

моокупність (канцтовари, папір, бензин тощо), при-

зводило, в свою чергу, до корупції та певної імітації 

боротьби зі злочинністю, нерідко супроводжую-

чись масштабним створенням довідок та звітів, по-

трібних, іноді, лише для виправдання діяльності 

тих, хто їх ініціював. Боротьба зі злочинністю та 

охороною правопорядку є одним із тих найбільш 

видимих результатів діяльності механізму держави, 

з яким зустрічається пересічний громадянин. У 
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цьому відношенні найбільш очевидним, хоча й від-

носно неефективним є збільшення кількості полі-

цейських. З іншого боку, ресурси суспільства обме-

жені, і не завжди громадяни згодні зі зростанням 

витрат на поліцейську діяльність за рахунок яки-

хось інших суспільно-значимих сфер – освіти, ме-

дицини тощо. Саме тому, вимірювання ефективно-

сті поліцейської діяльності повинно дозволяти оці-

нити не лише зовнішні параметри, але й її 

інтенсивність, запобігаючи надмірному наванта-

женню поліцейського [14]. 

С.С. Шрамко вважає, що критеріями оцінки 

ефективності діяльності громадськості щодо запо-

бігання злочинності слід вважати: 1) поширеність 

участі та якісний склад залучених осіб; 2) мету за-

побіжного впливу; 3) організаційно-управлінське 

забезпечення такої діяльності; 4) відповідність 

установленим вимогам (законності) при викорис-

танні певних засобів і методів; 5) ступінь досяг-

нення поставлених завдань; 6) стійкість отриманого 

запланованого результату та ставлення суспільства 

до результатів діяльності. На наш погляд автора, за-

стосування такого комплексного підходу до оцінки 

ефективності діяльності громадськості як суб’єкта 

запобігання злочинності дасть можливість об’єкти-

вно визначити фактичний стан справ та сприятиме 

удосконаленню системи громадського запобіжного 

впливу на злочинність в Україні [15]. 

На нашу думку, система оцінювання діяльно-

сті підрозділів кримінальної поліції щодо викорис-

тання громадськості у протидії злочинності по-

винна будуватись на «PEEL оцінюванні» (police 

effectiveness, efficiency, legitimacy – поліцейська 

ефективність, продуктивність, легітимність). Ефек-

тивність оцінюється щодо того, як поліція виконує 

свої обов’язки, зокрема, скорочення злочинності, 

захист вразливих категорій осіб, боротьба з анти-

громадською поведінкою, ліквідація надзвичайних 

подій та інші сервісні виклики. Продуктивність оці-

нюється по відношенню до того, якими коштами 

досягається результат. Легітимність оцінюється по 

відношенню до того наскільки етично і в рамках за-

кону працює поліцейський підрозділ [16]. 

До головних критеріїв оцінювання діяльності 

підрозділів кримінальної поліції щодо викорис-

тання громадськості у протидії злочинності, слід ві-

днести: а) створення умов для участі суб’єктів гро-

мадськості; б) залучення суб’єктів громадськості; 

в) безпосередня участь громадськості (гласна, не-

гласна, пряма, опосередкована тощо); г) викорис-

тання кінцевих результатів участі громадськості у 

вирішенні завдань оперативно-службової діяльно-

сті. 

Система оцінювання повинна включати: 

1. Оцінювання створення умов для участі 

суб’єктів громадськості. 

Ключовими питаннями оцінювання повинні 

стати: 

а) створення та забезпечення прямого каналу 

зв’язку суб’єкта громадськості з підрозділом кримі-

нальної поліції чи оперативними працівниками, що 

обслуговують територію (телефонний зв’язок та 

СМС, Інтернет платформи, месенджери «Viber», 

«WhatsApp» та ін); 

б) організація і проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи, спрямованої на доведення 

до відома громадськості способів та каналів опера-

тивного зв’язку з підрозділами кримінальної поліції 

для здійснення взаємодії та роз’яснення умов на-

дання допомоги: 

- централізована розсилка через СМС, «Viber», 

«WhatsApp», «Контакт», «Facebook» тощо; 

- розміщення оголошень у місцях прийому гро-

мадян у державних і приватних підприємствах, ус-

тановах, організаціях; 

- висвітлення інформації у ЗМІ; 

в) розробка і прийняття нормативно-правової 

бази; 

г) підготовка і розробка юридичного супрово-

дження участі суб’єктів громадськості на договір-

ній основі та ін. Останні два пункти повинні охоп-

лювати врегулювання питання надання таким осо-

бами допуску до державної таємниці; встановлення 

відповідальності за розголошення відомостей; ма-

теріальне та інші види заохочення; відшкодування 

шкоди завданої у результаті участі у заходах; поря-

док отримання згоди осіб на участь у заходах; ви-

значення ділових якостей суб’єктів громадськості, 

які приймають участь у заходах; підстави і порядок 

перевірки осіб на наявність зв’язків з особами, 

щодо яких проводяться заходи; про обов’язковість 

(необов’язковість) участі у заходах виключно гро-

мадян України та ін. 

Зазначимо, що сьогодні активно впроваджу-

ється система заохочень для суб’єктів громадсько-

сті, які приймають участь у протидії злочинності, 

Відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку органів системи Міністерства внутрішніх 

справ на період до 2020 року, затвердженого розпо-

рядженням Кабінету Міністрів України від 21 сер-

пня 2019 р. N 693-р передбачено удосконалення ме-

ханізмів залучення громадських формувань до охо-

рони громадського порядку та охорони державного 

кордону з передбаченням спрощення порядку ство-

рення та організації діяльності таких формувань, 

заохочення долучення до діяльності з охорони дер-

жавного кордону, надання учасникам таких форму-

вань пільг - проведення аудиту ефективності функ-

ціонування існуючих громадських формувань [17]. 

У цьому контексті слід вести мову про ризики 

й похибки при оцінюванні діяльності підрозділів 

кримінальної поліції щодо використання громадсь-

кості у протидії злочинності, оскільки можливе 

створення системи формалізованих показників уча-

сті громадських формувань. Більш того, сучасна ор-

ганізована злочинність контролює значну кількість 

підприємств усіх форм власності й володіють капі-

талом, який обчислюється сотнями мільйонів гри-

вень щорічно. Ситуація погіршується використан-

ням злочинними організаціями у своїй діяльності 

на постійній основі впливу на громадську свідо-

мість із застосуванням належних їм на правах при-

ватної власності засобів масової інформації, які 

стали невід’ємною складовою інфраструктури ор-

ганізованої злочинності. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR171023.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR171023.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR171023.html
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2. Оцінювання залучення суб’єктів громадсь-

кості. 

Ключовими питаннями оцінювання повинні 

стати: 

а) інформування громадськості; 

б) проведення роз’яснювальної роботи; 

в) презентаційні заходи; 

г) формування оперативного активу суб’єктів 

громадськості та ін. Кількісно-якісними показни-

ками можна оцінити: кількість проведених заходів 

(масових та індивідуального характеру), їх геогра-

фію, систематичність та планомірність; кількість 

суб’єктів громадськості, які знаходяться в операти-

вному доступі та ін. 

д) проведення тренінгових навчань з метою на-

буття компетентностей, необхідних для ефектив-

ного виконання у відповідності до чинного законо-

давства завдань, поставлених підрозділами кримі-

нальної поліції, зокрема 

(короткострокових/епізодичних/поточних, що не 

потребують оформлення права громадянина на до-

ступ до секретної інформації, наприклад, участь у 

заходах оперативного (особистого) пошуку з метою 

виявлення осіб, що становлять оперативний інте-

рес, профілактики, попередження та припинення 

злочинів, розшуку осіб, надання допомоги у затри-

манні злочинців «на гарячому» та ін.; на постійній 

основі для виконання завдань, поставлених підроз-

ділом кримінальної поліції, які потребують оформ-

лення права громадянина на доступ до секретної ін-

формації відповідної форми) 

3. Оцінювання безпосередня участь громадсь-

кості (гласна, негласна, пряма, опосередкована 

тощо). 

Ключовими питаннями оцінювання повинні 

стати кількість залучених до участі у протидії зло-

чинності суб’єктів громадськості окремо за кож-

ною з форм (гласна; негласна; пряма; опосередко-

вана та ін.) в динаміці 

4. Оцінювання використання кінцевих резуль-

татів участі громадськості у вирішенні завдань 

оперативно-службової діяльності. 

Ключовими питаннями оцінювання повинні 

стати 

а) співвідношення кількості діючого оператив-

ного активу та його географії й інтенсивності вико-

ристання підрозділами кримінальної поліції з кри-

міногенним станом на території обслуговування; 

б) кількість суб’єктів громадськості, які прий-

мали участь у якості: покупців (продавців) під час 

контрольованої та оперативної закупок; осіб, які 

приймали участь у заходах з переміщення товару 

під час контрольованої поставки; осіб, що надавали 

допомогу у створенні «пасток»; осіб, які імітували 

отримання неправомірної вигоди; осіб, які іміту-

вали надання неправомірної вигоди та ін. 

Як висновок зазначимо, що до головних крите-

ріїв оцінювання діяльності підрозділів криміналь-

ної поліції щодо використання громадськості у про-

тидії злочинності, слід віднести: а) створення умов 

для участі суб’єктів громадськості; б) залучення 

суб’єктів громадськості; в) безпосередня участь 

громадськості (гласна, негласна, пряма, опосеред-

кована тощо); г) використання кінцевих результатів 

участі громадськості у вирішенні завдань операти-

вно-службової діяльності та ін. 
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Abstract 

The modern information society requires from competent ICT teachers. This prompted the study of the pecu-

liarities of teacher training on thematic special courses «Cloud technologies in the system of work of teacher-

philologist», «Creating didactic online materials based on network services» in the system of postgraduate educa-

tion to the use of intellectual technologies. Special courses are aimed at introducing the students to opportunities 

of cloud services, development of practical skills in them with one- and multi-function environments to create 

didactic ones’ materials. Were considered how to get acquainted with mental maps: presenting the characteristics 

of the intellect-card method as an effective tool visualization of educational information, scope, goals, advantages 

and disadvantages of them use in professional activity, coverage of basic principles creation, development of prac-

tical skills of their creation as in paper, and electronically. It was found that the relevance of teacher training the 

work with intelligence cards is caused by the changes in education that are needed continuous improvement of the 

professional competence of teachers.  

Анотація 

Сучасне інформаційне суспільство потребує компетентних у галузі ІКТ педагогів. Це спонукало до до-

слідження особливостей підготовки вчителів на тематичних спецкурсах «Хмарні технології в системі роботи 

вчителя-філолога», «Створення дидактичних онлайн-матеріалів на основі мережевих сервісів» у системі пі-

слядипломної освіти до використання інтелектуальних технологій. Спецкурси спрямовані на ознайомлення 

слухачів з можливостями хмарних сервісів, вироблення в них практичних умінь роботи з одно- та багатофу-

нкціональними середовищами для створення дидактичних матеріалів. Розглянуто, як відбувається знайомс-

тво з ментальними картами: подання характеристики методу інтелект-карт як ефективного засобу візуалізації 

навчальної інформації, сфери, цілей, переваг і недоліків їх використання у професійній діяльності, висвіт-

лення основних принципів створення, відпрацювання практичних навичок їх створення як у паперовому, так 

і електронному вигляді. З’ясовано, що актуальність навчання вчителів роботі з інтелект-картами обумовлена 

змінами в освіті, які потребують постійного вдосконалення професійної компетентності педагогів. 

 

Keywords: intellectual technologies, visualization, mental maps, intelligence cards, online tools, postgradu-

ate education, thematic special courses. 

Ключові слова: інтелектуальні технології, візуалізація, ментальні карти, інтелект-карти, онлайн-інстру-

менти, система післядипломної освіти, тематичні спецкурси. 

 

Вступ 

У сучасному світі постійно здійснюється по-

шук альтернативних шляхів ефективного подання 

інформації, зокрема і навчальної. Завдання педа-

гога полягає в тому, «щоб складне і незрозуміле 

зробити простим і ясним, громіздке – компактним, 

тривале – лаконічним, розподілене і розосереджене 

– концентрованим, фрагментарне – цільним» (Рад-

ченко, 2010). Шлях до розв’язання цієї проблеми – 

структурування навчального матеріалу чи інформа-

ції у цілісній формі крупноблочних графічних опор.  

Яскравим прикладом практичних розробок у 

галузі педагогіки й психології, спрямованих на уна-

очнення навчального матеріалу, можна вважати 

опорні схеми В. Шаталова, які є набором схематич-

них зображень, формул, окремих фраз. На думку 

педагога, представлення навчальної інформації 

може здійснюватися за допомогою моделей, які 
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приймають лінійну, ієрархічну, мережеву струк-

туру та визначену послідовність дій (Корягин, 

2012). Суголосними з опорними схемами є мента-

льні карти «Mind Maps», в основу яких англійський 

психолог Т. Бьюзен поклав методику створення та 

структуризації нових ідей, запропоновану Дж. Но-

ваком у «Concept mapping». 

Актуальність теми візуалізації навчального 

матеріалу полягає в тому, що світ, у якому ми жи-

вемо, нині зростив покоління «screen-screen», поко-

ління кліпового мислення, покоління тих, хто 

сприймає інформацію у вигляді картинок, коротких 

заголовків правою півкулею мозку, тобто «поверх-

невим регістром зору». Як правило, коли ми нази-

ваємо будь-який предмет, той, хто чує це слово, уя-

вляє його по-своєму, наприклад, коли ми кажемо – 

«трикутник» – у кожного в голові з’являється свій 

образ, своя картинка, наприклад, трикутник прямо-

кутний, рівносторонній, червоний, у смужку, любо-

вний, бермудський тощо. Для того щоб ми гово-

рили про один і той самий трикутник, мовець має 

чітко його описати, а ще краще – візуалізувати 

його. Ми ліпше сприймаємо саме візуальну інфор-

мацію, оскільки вона легше систематизується, а об-

рази, особливо кольорові, завдяки включенню емо-

ційної складової краще сприймаються. Тому ми го-

воримо про важливість застосування візуалізації 

під час організації навчання.  

Доцільність використання візуалізації нав-

чальної інформації, обсяги якої постійно збільшу-

ються, зумовлена потребою в компактному, лаконі-

чному й логічному поданні навчального матеріалу 

у вигляді найбільш зручному для його сприйняття, 

розуміння, засвоєння і запам’ятовування, що, у 

свою чергу, сприяє інтенсифікації навчання, адже, 

як зазначає О. Макарова, візуалізація є способом 

фіксації і трансляції інформації, який не тільки до-

повнює, але й слугує альтернативою вербально-пи-

сьмової комунікації (Макарова, 2010), бо коли пра-

цюють усі канали сприйняття, дитина швидше і ле-

гше засвоює складний матеріал. Згідно з 

психологічною теорією «подвійного кодування», 

інформація, паралельно представлена в словесному 

й образному вигляді, задіює одночасно обидві пів-

кулі головного мозку. Отже, тоді її простіше за-

пам’ятати й обробити. 

Візуальна інформація полегшує педагогові 

процес представлення й роз’яснення текстової 

інформації, вона доповнює її, іноді спрощує її для 

кращого засвоєння навчального матеріалу.  

Крім того, розмаїття форм засобів візуалізації 

створило передумови для їхнього ефективного 

використання в галузі освіти для активізації 

навчальної діяльності учнів, адже завдяки поши-

ренню та швидкому розвитку інформаційних тех-

нологій з’явилося багато нових інструментів візуа-

лізації (ментальні карти (або інтелект-карти), гіфки 

і соціальні мережі, інфографіка, інтерактивні стрі-

чки часу, онлайн дошки, інтернет-меми, лепбуки, 

хмари слів, скрайбінг, скетчноутінг, буктрейлери 

тощо). Вони допомагають тим, хто навчається, пра-

цювати з величезним інформаційним потоком і за-

пам’ятовувати найважливіше, аналізувати, декоду-

вати, синтезувати, інтерпретувати інформацію, що 

у свою чергу розвиває в них логіку, дозволяє підк-

лючати креативність з уявою, самовиражатися, 

адже візуальний конспект цікавіше читати, тому на 

часі – ознайомлення вчителів із цими технологіями. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Чисе-

льні дослідження як українських науковців, так і за-

кордонних науковців (С. Арюткіна, О. Асмолова, 

О. Бабич, Ф.Ч. Бартлетта, К. Безверхої, Д. Безуг-

лого, А. Вербицького, С. Герасимової, В. Давидова, 

П. Ерднієва, І. Іжденєвої, З. Калмикової, В. Койбічук, 

В. Кузовлева, М. Кутузової, А. Логвін, О. Лаштун, 

Н. Любецької, О. Макарової, Н. Манько, І. Марго-

ліної, М. Мінського, Н. Неудахіної, П. Петровського, 

Є. Полякової, А. Пухова, А. Рапуто, О. Роді, О. Семені-

хіної, С. Сергєєва, В. Четіної, В. Шаталова, І. Шев-

ченко, Д. Шеховцової, А. Юрченка та інших) прис-

вячуються розгляду проблеми застосування візуа-

лізації в освітньому процесі як вищої, так і 

загальної освіти, зокрема питання підготовки вчи-

телів до самостійного створення та використання 

ментальних карт у навчанні знайшли відображення 

в працях Л. Білоусової, Т. Василенка, В. Гриньової, 

О. Кашинської, В. Машкіної, Н. Житєньової, Т. По-

зднякової, І. Радченко, О. Різван, О. Романовського 

та ін., проте порівняно з іншими педагогічними 

проблемами вона є ще недостатньо розробленою. 

Метою дослідження є висвітлення особливос-

тей організації в системі післядипломної освіти на-

вчання вчителів роботі з сучасними 

інтелектуальними технологіями для розвитку 

освіти, ефективними онлайн-інструментами, зок-

рема використанню у професійній діяльності мен-

тальних карт як одного із важливих засобів візуалі-

зації, спрямованих на ефективне структурування й 

засвоєння навчального матеріалу учнями.  

Завдання дослідження передбачають: здійс-

нення аналізу доцільності використання візуаліза-

ції навчальної інформації; висвітлення особливос-

тей тематичних спецкурсів, спрямованих на вироб-

лення в учителів умінь продуктивного 

застосування хмарних технологій; обґрунтування 

змісту і методів формування у вчителів умінь ство-

рювати та використовувати ментальні карти в про-

фесійній діяльності.  

Методи дослідження 

У статті використано такі методи дослідження: 

аналіз теоретичних положень, розкритих у науковій 

та навчально-методичній літературі, інформацій-

них джерел із проблеми дослідження; узагальнення 

власного педагогічного досвіду підвищення квалі-

фікації вчителів-філологів з питань візуалізації на-

вчання за допомогою ментальних карт.  

Результати дослідження 

Ураховуючи, що одним із ефективних 

напрямів в організації сучасної мобільної освіти є 

продуктивне застосування хмарних технологій, які 

нині стали основою постійного доступу до освітніх 

ресурсів і сервісів: у закладі освіти, вдома, в дорозі, 

в Харківській академії неперервної освіти 

розробили для педагогічних працівників кілька 

тематичних спецкурсів з означеної теми, 
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розрахованих на різні потреби, різний рівень 

підготовки та різну кількість годин (12, 15, 18) 

таких, як «Хмарні технології в системі роботи 

вчителя-філолога», «Створення дидактичних 

онлайн-матеріалів на основі мережевих сервісів» 

тощо. 

Навчання на названих вище спецкурсах 

спрямовано на ознайомлення слухачів з 

можливостями хмарних сервісів, вироблення в них 

практичних умінь роботи з ними, зокрема з одно- та 

багатофункціональними середовищами для 

створення дидактичних матеріалів (віртуальні 

дошки, ментальні карти / інтелект-карти, стрічки 

часу тощо), безпосередньо з дидактичними 

матеріалами в персоналізованому хмарному 

середовищі, з онлайн-засобами для опитування 

учнів.  

На таких спецкурсах спочатку відбувається 

актуалізація знань слухачів, що стосуються поняття 

«хмарних технологій» (хмарних обчислень 

CloudComputing) як сервісу, який передбачає 

віддалене використання засобів обробки та 

зберігання даних, після чого вони спільно 

визначають їх переваги та недоліки.  

На заняттях слухачів спонукають дати 

відповідь на питання, чому такою важливою є 

візуалізація в організації навчального процесу? 

Після мозкового штурму й обговорення, викладачі 

пропонують ознайомитися з результатами 

досліджень Центру політичних студій та аналітики 

«Ейдос» (Як і для чого…, 2014), які підтверджують 

тезу, що сприйняття візуальної інформації є 

фізіологічною основою життєдіяльності людини:  

- 90% інформації людина сприймає через 

зір;  

- 70% сенсорних рецепторів знаходяться в 

очах; 

- близько половини нейронів головного мо-

зку людини задіяні в обробці візуальної інформації;  

- на 19% менше при роботі з візуальними да-

ними використовується когнітивна функція мозку, 

що відповідає за обробку та аналіз інформації; 

- продуктивність людини, яка працює з візу-

альною інформацією, на 17% вище;  

- на 4,5% краще згадуються докладні деталі 

візуальної інформації; 

- візуальна інформація порівняно з тексто-

вою сприймається у 60 000 разів швидше;  

- 10% людина запам’ятовує з почутого, 20% 

– з прочитаного і 80% – з побаченого і зробленого;  

- людина на 323% краще виконує інструк-

цію, якщо вона містить ілюстрації. 

Таким чином, акцентується увага на ролі 

хмарних технологій у створенні умов для 

самореалізації та саморозвитку особистості, для 

забезпечення особистісно-орієнтованого підходу в 

навчанні, візуалізації освітнього процесу. 

Після цього пропонується з’ясувати 

особливості застосування цих технологій саме в 

роботі вчителя, зокрема акцентується увага на 

тому, що за допомогою «хмарних» сервісів можна 

отримати доступ до інформаційних ресурсів будь-

якого рівня і будь-якої потужності, з поділом прав 

різних груп користувачів щодо ресурсів, 

використовуючи тільки підключення до Інтернету 

та веб-браузера, а також можливість одночасно 

працювати на відстані над одним документом 

вдвох, втрьох…, створювати різні дидактичні 

матеріали, що унаочнюють процес навчання.  

Надалі відбувається знайомство з низкою 

інтелектуальних технологій для розвитку освіти, 

серед яких значна увага приділяється саме 

створенню інтелект-карт та їх використанню в 

організації продуктивної навчальної діяльності. 

Увага слухачів зосереджується на 

характеристиці методу інтелект-карт, сфері, 

перевагах і недоліках їх застосування, основних 

принципах створення, можливості для одночасної 

спільної роботи на відстані. 

Так, викладачі наголошують на тому, що 

представлення навчальної інформації у вигляді 

інтелект-карти, яка реалізується у процесі 

майндмеппінгу (mindmapping), є одним із 

перспективних шляхів її візуалізації та 

розглядається як технологія, що дозволяє 

ефективно відновлювати інформацію (минуле), 

генерувати і фіксувати нові ідеї (майбутнє), робити 

висновки та встановлювати зв’язки між ними, 

сприяючи розвиткові правої сторони головного 

мозку людини, яка, як правило, є менш 

розвиненою. При цьому робота над створенням 

інтелект-карт дозволяє не тільки фіксувати вже 

наявну інформацію, а й розвивати думку, 

візуалізувати мислення, уникнути непорозуміть у 

сприйнятті інформації. Учителі в процесі навчання 

усвідомлюють, що «володіння навичкою 

використання ментальних карт дозволяє 

ефективніше запам’ятовувати й обробляти 

інформацію» (Машкіна, 2012). 

Ураховуючи те, що ментальні карти є зручним 

способом наочного представлення будь-якої 

структурованої інформації, обов’язково 

розглядаємо, для чого доцільно їх використовувати. 

При цьому наголошуємо на тому, що Ентоні Б’юзен 

розглядав карти саме як інструмент для 

запам’ятовування, навчання, планування, 

візуалізації, створення цілісного образу інформації 

(навчального матеріалу), зокрема ключових понять 

і взаємозв’язків між ними, бо вони, на його думку, 

залучають до збалансованої роботи обидві півкулі 

мозку. Цю ж думку доводив і розвивав у книзі 

«Супермозок» його брат Беррі (Бьюзен, 2012), 

наголошуючи на тому, що це ще й досить потужний 

інструмент для розвитку мислення людини, 

особливо логічного та творчого.  

Звертаємо увагу на те, що «інформація, 

представлена у вигляді ментальної карти, дозволяє 

педагогу викладати лекцію без жорсткої прив’язки 

до тексту, водночас цілісний план інформації 

завжди перед очима» (Романовський, Гриньова, Ре-

зван, 2018). 

Знайомимо з точкою зору Т. Позднякової 

(Позднякова, 2018), яка стверджує, що «карти знань 

можуть стати мотиватором до більш інтенсивного 

навчання, а також заміною текстових конспектів», 

що вони дозволяють «керувати процесом мислення 
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з найбільшою ефективністю, якщо правильно 

використовувати свій мозок за допомогою 

сучасних методів, наприклад, інтелект-карт». Після 

чого пропонуємо слухачам спробувати розшири 

або уточнити цей перелік з обов’язковим 

обґрунтуванням.  

Учителі, створюючи центральний список, 

зазначають, що, безперечно, інтелект-карти варто 

використовувати для різних цілей: 

- Для підготовки до уроків та підвищення їх 

ефективності (фіксування навчальної інформації у 

формі якісних, доступних і зрозумілих конспектів 

уроків (проєктно-конструкторських моделей 

уроків); структуризація навчального матеріалу в 

межах певної теми; візуалізація презентаційного 

або навчального матеріалу, повідомлень; 

рефлексія; нагадування фактів і образів; як 

невербальна опора вислову; будь-які види завдань, 

наприклад, структуризація смислових частин 

тексту, генерування ідей (мозковий штурм), пошук 

і прийняття рішень; демонстрація концепцій і 

діаграм; аналіз результатів або подій; підсумок / 

узагальнення інформації, наприклад, створення 

харктеристики героя художнього твору або підго-

товка до написання твору на певну тему; 

організація взаємодії між тими, хто навчається, у 

груповій роботі або рольових іграх; краще засво-

єння змісту художнього твору в цілому та окремих 

його розділів; запам’ятовування списків, подій; 

забезпечення динамічності проведення 

систематизації та узагальнення знань учнів, 

швидкості й ефективності перевірки рівня знань і 

умінь. 

- Для розв’язання низки власних практичних 

завдань, зокрема, планування діяльності на рік, 

чверть, семестр, управління власним часом, 

проведення ділових зустрічей, презентацій тощо. 

- Для розвитку особистисних якостей 

учасників освітнього процесу, адже інтелект-карти 

дозволяють: поліпшити пам’ять, розвинути творче, 

візуальне, логічне і критичне мислення. 

Учителі засвоюють правила побудови 

інтелект-карт, створюючи в групах власні карти 

спочатку на аркуші паперу (рис. 1). 

 
Рис. 1. Робота над створенням учителями інтелект-карт у групах 

 

Як правило, інтелект-карта має складається з 

декількох основних елементів, а саме: 

1. У центрі інтелект-карти в геометричній 

фігурі (овалі або прямокутнику) бажано 

розташувати назву теми, або опис головної мети чи 

поставленої проблеми.  

2. Від цього центрального елемента відвести 

гілки до першого рівня розділів карти, що 

розташовуватимуться навколо центральної теми 

(як правило, це головні аспекти або складові 

поставленого завдання), від них уже намалювати 

гілки, що стануть зв’язуючим елементом із більш 

дрібними підрозділами. Важливо, щоб усі елементи 

були позначені ключовими словами, різними 

символами і стислими описами.  

3. У разі потреби всі елементи можна 

зв’язувати або об’єднувати в необхідному порядку 

відповідно до логіки подальшого міркування. 

Під час роботи над інтелект-картами слухачі 

послуговуються порадами Т. Бьюзена, як 

створювати ментальні карти (Василенко, 2013):  

1. Важливо розміщувати слова на гілках, які 

повинні бути живими, гнучкими, загалом, 

органічними, а не в ромбах і паралелепіпедах тощо.  

2. Писати варто на кожній лінії тільки одне 

ключове слово, адже роздільне написання слів 

може викликати нові ідеї.  

3. Довжина лінії повинна дорівнювати довжині 

слова, бо це простіше й економніше. 

4. Писати краще друкованими літерами, 

якомога ясно і чітко.  

5. Варіювати розмір літер і товщину ліній 

потрібно залежно від ступеня важливості 

ключового слова.  

6. Обов’язково треба використовувати різні 

кольори для основних гілок, оскільки це допоможе 

цілісному і структурованому сприйняттю.  

7. Потрібно часто використовувати малюнки і 

символи (для центральної теми малюнок 

обов’язковий).  

8. Варто прагнути такої організації простору, 

щоб не залишалося порожнього місця, а гілки не 

розміщувалися дуже щільно. Для невеликої 

ментальної карти бажано використовувати аркуш 

паперу формату А4, для великої теми – А3.  

9. Гілки, що розрослися, можна укладати в 

контури, щоб вони не змішувалися з сусідніми 

гілками.  
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10. Розташовувати аркуш бажано 

горизонтально, тому що таку карту зручніше 

читати. 

Далі відбувається презентація слухачами 

створених ними інтелект-карт (рис. 2). 

 
Рис. 2. Презентація вчителями інтелект-карт 

 

Зараз з’явилися досить різноманітні сучасні 

інструменти для створення інтелект-карт. Існує і 

програмне забезпечення, і інтернет-сервіси для їх 

побудови й редагування, при чому принципи, 

запропоновані Т. Бьзеном, в основному збереглися 

і в комп’ютерних інтелект-картах, проте були 

доповнені і деякими іншими можливостями. 

Наприклад, у програмі FreeMind, на думку І. 

Радченка, реалізується раціональний вектор, 

завдяки якому акценти зміщуються: саме 

рисування ідей відходить на другий план, а 

формалізація і структурування виходять на 

перший, на відміну від креативного вектора, що 

яскрави виражений у програмі ConceptDrow 

MindMap і який передбачає ортодоксальне 

слідування принципам і правилам, 

сформульованим Т. Бьюзеном (Радченко, 2010). 

Викладачі на заняттях акцентують увагу 

слухачів на тому, що є вільні, тобто безкоштовні 

для користувача, або умовно-вільні, такі, у яких 

можна створити безкоштовно лише певну кількість 

карт або користуватися ними певний час 

(наприклад, 30 днів) безкоштовно. Назвемо деякі з 

них: Mindomo (https://www.mindomo.com/ru/); 

MAPMYself (https://www.mapul.com/ru), або Mapul; 

MindMeister (https://www.mindmeister.com); 

BubblUs (www.bubbl.us); SpiderScribe 

(https://www.spiderscribe.net/); Сoogle 

(www.coggle.it); Xmind (www.xmind.net); FreeMind. 

Л. Білоусова, Н. Житєньова (2019), зазначають, що 

ними (Білоусова, Житєньова, 2018) «висвітлено 

спектр інструментів, які дають можливість 

створити 34 види дидактичних засобів, серед яких, 

вчитель може вибирати необхідний, залежно від 

поставленої дидактичної мети, від етапу уроку та 

інших чинників». 

Отже, наступний етап – це знайомство 

слухачів із деякими з онлайн-сервісів та 

програмним забезпеченням для створення 

ментальних карт. Завдання, яке стоїть перед 

слухачами, – створити інтелект-карту на 

самостійно обрану тему, але щоб вона стосувалася 

їхньої професійної діяльності. Для цього їм 

пропонується покрокова інструкція щодо 

створення інетелект-карти за допомогою одного з 

онлайн-сервісів: 1. Обрати браузер. 2. 

Зареєструватися на офіційному сайті сервісу, 

дотримуючись інструкцій і пам’ятаючи, що для 

реєстрації потрібна власна електронна пошта. 3. 

Ознайомитись із меню сервісу та його 

можливостями. 4. Створити інтелект-карту. 5. Дати 

назву інтелект-карті. 6. Імпортувати інтелект-

карту. 

Наприклад, до першого уроку української літе-

ратури у 8 класі за темою «Художня література як 

одна з форм духовної діяльності людини. Функції 

художньої літератури» за допомогою програми 

Xmind було вчителями спільно з викладачем розро-

блено інтелект-карту художніх образів у поезії Б. 

Олійника «Біла мелодія» за методом Т. Б’юзена 

(рис. 3), яка дозволяє перевести вербальну 

інформацію у візуальну завдяки декодуванню 

словесних образів, а також з’ясувати можливості 

візуальних образів для посилення емоційного 

сприйняття твору. 

https://www.mindomo.com/ru/
https://www.mapul.com/ru
https://www.mindmeister.com/
http://www.bubbl.us/
https://www.spiderscribe.net/
http://www.coggle.it/
http://www.xmind.net/
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Рис. 3. Інтелект-карта художніх образів у поезії Б. Олійника «Біла мелодія» 

 

Після роботи над створенням інтелект-карт 

учителі краще усвідомлюють переваги їх 

використання як під час підготовки до викладання, 

так і безпосередньо в процесі навчання. До них 

вони відносять: 

- реалізацію важливого принципу навчання 

– принципу наочності; 

- захоплення аудиторію графічним методом 

представлення інформації; 

- чітке окреслення предмета розмови, 

представлення фактів, а також демонстрація 

різнорівневих взаємозв’язків між ними; 

- полегшення процесу викладання і 

навчання; 

- конспектування великих за обсягом тем; 

- підвищення концентрації уваги; 

- сприяння кращому запам’ятовуванню і 

засвоєнню навчального матеріалу, а також більш 

швидкому й ефективному процесу генерації ідей;  

- гнучкість, яка надає можливість 

доповнювати інтелект-карту відповідними 

елементами під час заняття;  

- глибше розуміння предмета розгляду. 

Учителі також зазначають, що крім переваг, на 

жаль, існують бар’єри на шляху використання ними 

інтелект-карт у пофесійній діяльності – це 

відсутність підключення або слабке підключення 

до інтернету деяких населенних пунктів в Україні, 

що ускладнює роботу з онлайн-інструментами. 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень  

Актуальність навчання вчителів роботі з 

інтелект-картами зумовлена змінами в освіті, які 

потребують постійного вдосконалення професійної 

компетентності педагогів. Саме заклади 

післядипломної освіти можуть оперативно 

реагувати на вимоги часу щодо постійного 

вдосконалення професійної компетентності 

педагогів нової української школи завдяки 

забезпеченню навчання на тематичних спецкурсах 

відповідної тематики, що дозволяє вчителям у 

подальшому завдяки поповненню свого 

методичного кейсу сучасними й ефективними 

інструментами візуалізації навчальної інформації, 

зокрема й інтелект-картами, розв’язати низку 

педагогічних завдань: забезпечити інтенсифікацію 

навчання; активізувати навчальну та пізнавальну 

діяльність; сформувати й розвинути критичне й 

візуальне мислення; зорове сприйняття; 

забезпечити образне представлення знань і 

навчальних дій; передати знання та навчити 

розпізнавати образи; підвищити візуальну 

грамотність і візуальну культуру тощо. 

Оскільки ІКТ перебувають у постійному 

розвитку, тому до перспективних напрямів 

досліджень цієї проблематики ми відносимо 

подальше підвищення кваліфікації вчителів-

філологів у системі післядипломної освіти, 

спрямоване на розширення набутої ними ІК-

компетентності з урахуванням нових можливостей 

ІКТ для освіти. 
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В настоящее время высшие учебные заведения 

стремятся к совершенствованию системы образова-

ния, повышению качества подготовки выпускни-

ков, которые в последующем должны отвечать 

условиям современного рынка труда и стремиться 

к самообразованию. Особое значение в системе 

высшего образования занимает подготовка кадров 

высшей квалификации. 

С 2015 года подготовка кадров высшей квали-

фикации на соискание степени кандидата наук от-

носится к одной из ступеней высшего образования 

и подлежит стандартизации по Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам выс-

шего образования. 

Именно требования ФГОС ВО по направле-
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нию подготовки 44.06.01 Образование и педагоги-

ческие науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) [3] послужили отправной точкой 

выбора темы настоящего исследования, посвящен-

ного вопросам организации научно-исследователь-

ской деятельности аспирантов, обучающихся по 

специальности 13.00.02 Теория и методика обуче-

ния и воспитания (безопасность жизнедеятельно-

сти). 

Согласно указанному ФГОС ВО аспирант, 

успешно освоивший программу подготовки должен 

решать профессиональные задачи в области иссле-

довательской деятельности, а также владеть следу-

ющими исследовательскими компетенциями:  

УК-2 - способность проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний 

в области истории и философии науки; 

УК-3 - готовность участвовать в работе рос-

сийских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образова-

тельных задач; 

ОПК-3 - способность интерпретировать ре-

зультаты педагогического исследования, оценивать 

границы их применимости, возможные риски их 

внедрения в образовательной и социокультурной 

среде, перспективы дальнейших исследований; 

ОПК-4 - готовность организовать работу ис-

следовательского коллектива в области педагогиче-

ских наук [3]. 

Структура программы аспирантуры включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений (ва-

риативную). Научно-исследовательская деятель-

ность аспирантов включена в Блок 3 «Научные ис-

следования» вместе с подготовкой научно-

квалификационной работы (диссертации), на кото-

рый суммарно с Блоком 2 «Практики», отводится 

141 з.е. [3]. Объем научно-исследовательской дея-

тельности аспирантов за период обучения по про-

грамме в аспирантуре определяется организацией 

самостоятельно. При формировании учебных пла-

нов в РГПУ им. А. И. Герцена, на научно-исследо-

вательскую деятельность было отведено 60 з.е. (на 

весь период обучения – 3 года по очной форме) с 

учетом того, что обучение по программе аспиран-

туры подчинено научно-исследовательской дея-

тельности, которая выступает ведущей на данной 

ступени высшего образования. 

Затрагивая вопрос определения понятия «ис-

следовательская деятельность», приведем пример 

данный Е. С. Казанцевой [2] - это «особый вид дея-

тельности, порождаемый в результате функциони-

рования механизма поисковой активности (способ-

ствует сохранению устойчивости организма в дина-

мичном, непрерывно меняющемся мире) и 

строящийся на базе ее исследовательского поведе-

ния». 

С точки зрения В. В. Лаптева [4], «исследова-

тельская компетенция характеризует следующие 

умения обучающихся: адаптироваться в условиях 

профессиональной деятельности; личностно и про-

фессионально самореализовываться; строить меж-

личностные, деловые, профессиональные, социаль-

ные связи и отношения; продолжать свое образова-

ние (основное, дополнительное) на основе 

овладения оригинальными источниками професси-

ональной информации, научными понятиями, тео-

риями, концепциями, парадигмами из различных 

областей общей и профессиональной культуры, 

универсальными способами практической и теоре-

тической образовательной деятельности, спосо-

бами исследовательской деятельности». 

Научно - исследовательская деятельность ас-

пирантов предполагает участие в работе предмет-

ных кружков с научным уклоном; секций, лабора-

торий; принятия участия в научно - практических 

конференциях; взаимодействие со студенческим 

научным обществом университета, факультета; 

осуществление изучений в рамках креативного 

партнерства кафедр, факультетов; деятельность в 

студенческих справочно - аналитических, культу-

рологических объединениях; маркетинговую, пре-

подавательскую работу; сочинение заметок, тези-

сов, отчетов и иных публикаций [1]. А также – уча-

стие в грантовой (проектной) деятельности, 

формирование собственного теоретического и 

практического исследования на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Трудности организации научно-исследова-

тельской деятельности на кафедрах связаны с тем, 

что параллельно, на протяжении всего обучения по 

программе аспирантуры, реализуются: «Практика 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогиче-

ская)», «Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти», «Научно-исследовательская деятельность», 

«Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук». Данные программы, по сути своей орга-

низации направлены на решение одной задачи – 

подготовка диссертационного исследования на со-

искание ученой степени кандидата наук. В связи с 

этим, в данных программах, с одной стороны, 

должны быть отражены все виды научно-исследо-

вательской деятельности, направленные на реше-

ние данной задачи, а на с другой – задания, преду-

смотренные программами, не должны повторяться 

и дублироваться из программы в программу. 

Считаем необходимым провести сравнитель-

ную характеристику инвариантных и вариативных 

заданий по каждому из обозначенных выше видов 

практики и научно-исследовательской деятельно-

сти 
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Таблица 1  

Сравнительная характеристика разнообразия заданий практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

Инвариатные задания  Вариативные задания 

1. Провести анализ деятельности учреждения практики (Анализ дея-

тельности учреждения по заданным параметрам). 

2. Сделать аннотацию учебной программы курса, реализуемого в пе-

риод практики учебным учреждением (Аннотация учебной про-

граммы в области безопасности жизнедеятельности, реализуемой 

учебным учреждением по заданным параметрам). 

3. Посетить не менее пяти занятий преподавателей высшей школы / 

преподавателей образовательного учреждения, где аспирант прохо-

дит практику. Провести анализ посещенных занятий (Анализ посе-

щенных занятий по заданной схеме). 

4. Разработать и провести не менее пяти занятий различных типов с 

использованием современных методик, технологий и приемов обу-

чения и воспитания в области безопасности жизнедеятельности. 

5. Разработать план-проспект экскурсии (внеклассного занятия) по 

преподаваемой дисциплине (модулю / циклу / курсу / кружку и пр.) 

в соответствии с психологическими и возрастными особенностями 

обучающихся (Планы-проспекты занятий (экскурсий, внеклассных 

мероприятий). 

6. Разработать примеры фондов оценочных средств для оценивания 

качества образовательного процесса по выбранной образовательной 

программе. 

7. Составить отчет аспиранта о проделанной работе (Отчет аспиранта 

о проделанной работе). 

1. Подготовить проект статьи по 

теме исследования с использо-

ванием материалов практики 

(конкретная тема статьи огова-

ривается с научным руководи-

телем диссертации) (Текст ста-

тьи по теме исследования). 

2. Провести элементы педагоги-

ческого исследования в соответ-

ствии с темой диссертации 

(Описание эксперимента (эле-

ментов эксперимента). 

 

Таблица 2  

Сравнительная характеристика разнообразия заданий практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Инвариатные задания  Вариативные задания 

1. Подбор полнотекстовых научных статей по заданным требованиям 

(не менее 15 статей по теме исследования за последние 10 лет). 

2. Анализ монографии по заданным параметрам (согласование кон-

кретной монографии с руководителем научно-исследовательской 

практики). 

3. Подготовка презентационных и раздаточных материалов для обу-

чающихся по заданной тематике и параметрам. 

4. Участие в работе научно-практической конференции / семинара / 

круглого стола / научной лекции и пр.  

5. Организация элементов научно-исследовательской работы на ка-

федре социальной безопасности (по заданию руководителя прак-

тики, определяется в индивидуальном порядке), в том числе помощь 

по работе с научной документацией. 

1. Подготовка доклада (публич-

ного сообщения) по промежу-

точным результатам диссерта-

ционного исследования. 

2. Подготовка презентационных 

и раздаточных материалов для 

обучающихся по заданной тема-

тике и параметрам. 
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Таблица 3 

Сравнительная характеристика разнообразия заданий научно-исследовательской деятельности 

Инвариатные задания  Вариативные задания 

1. Организация и проведение научно-практического мероприятия 

для представителей студенческого научного общества факультета 

(Отчет по выполненным функциям в произвольной форме). 

2. Создание текста по заданным параметрам (Электронный конспект 

по актуальности диссертационного исследования). 

3. Участие в подготовке и проведении студенческой научно-практи-

ческой конференции или ином научном мероприятии факультета 

(Отчет по выполненным функциям в произвольной форме). 

4. Характеристика основных достижений российской науки в обла-

сти образования безопасности жизнедеятельности. 

5. Проектирование и разработка нового учебного содержания дисци-

плины (Рабочая программа дисциплины по установленной форме). 

6. Подготовка материалов научной статьи (Научная статья (публика-

ция в издании, рецензируемом ВАК РФ. 

7. Разработка стендовой информации по ключевым изобретениям че-

ловечества в области безопасности жизнедеятельности (Участие в 

проекте "Персоналии в безопасности"). 

8. Владение современными информационными и коммуникацион-

ными технологиями представления информации (Сценарий вебинара 

по заданной теме). 

9. Отчет аспиранта о проделанной НИД в семестре. 

1. Выполнение задания по науч-

ному направлению деятельно-

сти кафедры / факультета (со-

гласуется с руководителем дис-

сертационного исследования). 

2. Участие в реализуемом науч-

ном исследовании кафедры / фа-

культета (согласуется с заведу-

ющим кафедрой / руководите-

лем действующего проекта) 

 

Таблица 4  

Сравнительная характеристика разнообразия заданий подготовки научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

1. Разработка плана диссертационного исследования, согласование с 

научным руководителем, представление на заседании кафедры 

(План-проспект работы над диссертацией). 

2. Разработка введения, включающая: обоснование актуальности, 

проблемы, противоречий исследования; постановку цели, задач, 

объекта, предмета и гипотезы исследования; теоретико-методологи-

ческой значимости исследования; продполагаемой научной, теоре-

тической и практической новизны исследования (Проект введения к 

диссертационному исследованию). 

3. Работа по подготовке теоретической базы диссертационного ис-

следования (Аннотированный каталог изданий). 

4. Разработка плана-проспекта диссертационного исследования, 

представление и защита плана-проспекта на заседании кафедры 

(План-проспект диссертации / Граф). 

5. Работа с информационными справочными и реферативными изда-

ниями по теме диссертации и /или с учебной литературой, необхо-

димой для формирования текста диссертации, планирования экспе-

риментального исследования (Список литературы). 

6. Подготовка текста-проекта первой главы диссертационного ис-

следования (Проект главы 1 диссертационного исследования). 

7. Описание методик экспериментального исследования (Краткое 

описание методик и места их применения в диссертационном иссле-

довании). 

8. Реализация экспериментального исследования: предоставление 

промежуточных результатов диссертационного исследования в виде 

параграфа/параграфов/главы диссертации (Документы, подтвержда-

ющие апробацию). 

9. Формирование единого текста диссертационного исследования на 

настоящем этапе (Проект Главы 1 и 2, выводы по главам 1 и 2 - пол-

ное или частичное). 

1. Подготовка публичного вы-

ступления по результатам ра-

боты над диссертационным ис-

следованием в семестре. 

2. Подготовка публичного вы-

ступления по результатам ра-

боты над диссертационным ис-

следованием в семестре. 

 

 

Организация практик и научно-исследователь-

ской деятельности по программе аспирантуры 

определяется спецификой их назначения в рамках 

уровневого образования, содержанием целевой 

установки программы подготовки аспирантов, а 

также уровнем и потенциалом кафедр факультета 

на которых она реализуется. Во всех видах практик 
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и научно-исследовательской деятельности преду-

смотрено наличие инвариантных и вариативных за-

даний научно-исследовательской деятельности. 

Традиционно вопросами организации практики и 

научно-исследовательской деятельности занима-

ются научные руководители диссертаций, заведую-

щие кафедрами и заместитель декана факультета по 

научной работе, что неизбежно приводит к работе 

аспиранта по научным направлениям кафедры и 

приобщает его к деятельности профессорско-пре-

подавательского состава факультета (в области 

научно-исследовательской деятельности).  

Научно-исследовательская деятельность и 

практики аспирантов планируются на основе 

научно-исследовательской работы кафедры и инди-

видуальной технологической карты, составляемой 

для каждого аспиранта в начале каждого семестра 

обучения. Вся программа научно-исследователь-

ской деятельности аспирантов основана на 6-и се-

местрах и соответствующих им технологических 

картах, включающих инвариантные и вариативные 

задания (определяющие цели, задачи, ожидаемые 

результаты).  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Зуева, А. С. Компетентностный подход в 

организации научно – исследовательской 

деятельности студентов профессионально – 

педагогического ВУЗа: Автореферат диссертации 

на соискание кандидата педагогических наук. – Е., 

2014 - [Электронный ресурс] / А. С. Зуева// 

Компетентностный подход в организации научно – 

исследовательской деятельности студентов 

профессионально – педагогического ВУЗа – Режим 

доступа: 

http://www.rsvpu.ru/filedirectory/408/4_Zueva_A.S._

avtoreferat.pdf (дата обращения: 10.09.2019)  

2. Казанцева, Е. С. Личностно – 

ориентированный подход к организации учебно – 

исследовательской деятельности студентов ВУЗа 

Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени канд. Пед. Наук - Нижний Новгород , 2006 

3. Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по 

направлению (подготовка кадров высшей 

квалификации) 44.06.01 Педагогическое 

образование - 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoaspism/440601.pdf 

(дата обращения: 11.11.2019) 

4. Федорова, И. А. Структура 

Исследовательской Компетенции Бакалавров 

Образования И Педагогики: Международный И 

Отечественный Аспекты // Вестник Московского 

государственного областного университета 

(Электронный журнал). 2011. № 2. с. 93-98. 

http://www.evestnik-mgou.ru/vi/Authors/View/80 

(дата обращения: 10.10.2019) 

 

FEATURES OF INDIVIDUAL SPEECH THERAPY IN COMBINED DISORDERS IN PRESCHOOL 

CHILDREN IN A SCIENTIFIC REHABILITATION CENTER IN EUROPE 

 

Wiederhold K., 

student 

Fedoseeva E. 

candidate of pedagogics, associate Professor 

Sochi state University, Sochi 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ 

СОЧЕТАННЫХ НАРУШЕНИЯХ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

НАУЧНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА В ЕВРОПЕ 

 

Видергольд К.А., 

студент 

Федосеева Е.Г. 

канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», г. Сочи 

 

Abstract 

The article identifies the features of individual speech therapy effects in case of combined disorders in chil-

dren of different ages under the conditions of the scientific Spanish rehabilitation center in Barcelona. 

Аннотация 

В статье обозначаются особенности индивидуального логопедического воздействия при сочетанных 

нарушениях у детей разного возраста в условиях научного Испанского реабилитационного центра г. Бар-

селона.  

 

Keywords: speech therapy effects, combined disorders, scientific rehabilitation center, integrated approach. 

Ключевые слова: логопедическое воздействие, сочетанные нарушения, научный реабилитационный 

центр, комплексный подход. 

 

  

http://www.rsvpu.ru/filedirectory/408/4_Zueva_A.S._avtoreferat.pdf
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/408/4_Zueva_A.S._avtoreferat.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoaspism/440601.pdf
http://www.evestnik-mgou.ru/vi/Authors/View/80


44 Danish Scientific Journal No 31,2019 

 Для изучения особенностей логопедического 

воздействия при сочетанных нарушениях у детей 

дошкольного возраста в условиях научного реаби-

литационного центра в Европе был проведен ана-

лиз организационно-содержательных аспектов ло-

гопедического сопровождения Испанского центра 

Унитат дэ Эстимуласио Неурология г. Барселоны. 

Здесь работают специалисты различного профиля и 

направлений: логопедии, реабелитации, нейропси-

хологии, педагогической модуляции, физиотера-

пии, трудотерапии, музыкальной терапии, коорди-

нации вила-сека.  

Неврологический реабилитационный центр 

предназначен для лиц с глубокими органическими 

поражениями головного мозга, а также имеющих 

сложную структуру дефекта, приобретенную 

вследствие черепно-мозговой травмы, травмы 

спинного мозга, нейроинфекционных и нейродеге-

неративных заболеваний, а также других врожден-

ных заболеваний.  

Миссия центра состоит в определении и вы-

страивании учебных ситуаций, в которых физиче-

ские контакты тела, являясь центральными сред-

ствами, в дальнейшем позволяют им встречаться 

друг с другом, независимо от интеллектуального 

коэффициента, уровня активности и коммуника-

тивной способности человека. Специалисты рас-

сматривают человеческое развитие как глобальное 

событие, и поэтому во всех периодах они стараются 

учитывать аспекты, связанные с восприятием, об-

щением, познанием, социальным опытом, эмоци-

ями и движениями. Неврологический центр пони-

мает реабилитацию как процесс сопровождения в 

течение всей жизни детей с особенностями в разви-

тии, и поэтому ориентирует лечение на потребно-

сти и возможности пострадавших, а также их семей 

[2]. 

На первом этапе исследования нами была ор-

ганизована встреча с логопедическим координато-

ром – Лаурой Лафуэнте, которая является высоко-

квалифицированным специалистом в сфере логопе-

дического сопровождения. Лаура окончила 

автономный университет в Барселоне и является 

магистром неврологии школы языковой патологии 

при больнице Санта-Крю и Санта-Пау. Изучала 

трудотерапию в школе медицинских наук города 

Сарагоса и сегодня представляет профессионала в 

миофункциональной терапии. Лаура прошла базо-

вую подготовку по базальной стимуляции и имеет 

статус сертифицированного мастера по нейропси-

хологическому вмешательству в г. Мадрид. 

Прежде, чем стать профессиональным логопедом, 

Лаура обучалась методике Перфетти – нейрокогни-

тивной реабилитации пациентов, перенесших ин-

сульт, а также методикам Бобат при Детском цере-

бральном параличе и Аффольтеру – анализу акту-

ального состояния пациента и определение его 

дальнейшего лечения. Помимо достижений лич-

ного характера, а также связанных с её основной де-

ятельностью, она является сертифицированным ма-

стером по логопедическому массажу и сенсорной 

интеграции. 

Чтобы лучше представить работу европей-

ского логопеда, не менее важным элементом стало 

исследование условий, в которых происходит тера-

певтическое воздействие. Для реализации этой за-

дачи была проведена экскурсия по неврологиче-

скому центру, из которой удалось составить следу-

ющее описание. Центр состоит преимущественно 

из 4-х частей. Большой общий холл, разделенный 

на зоны в зависимости от потребности ребенка, в 

котором находятся различные снаряжения и инвен-

тарь, необходимые для выполнения физических 

упражнений пациентов. Рядом находятся не-

сколько специализированных маленьких комнат, 

предусмотренных для определенного назначения. 

Среди них: световая комната для сенсорной стиму-

ляции, игровая комната для собачьей терапии и 

другие помещения для занятий. 

Имеется специальный отдел центра, ориенти-

рованный только на логопедические развивающие 

занятия с детьми. Это небольшой светлый кабинет, 

оснащенный яркими игрушками, специальной циф-

ровой техникой, а также различными методиче-

скими пособиями для детей раннего, дошкольного 

и школьного возраста.  

Одно из отделений центра занимает простор-

ная столовая с кухонной гарнитурой, которая чаще 

в обиходе у логопеда в ситуациях, возникающих 

при необходимости обращения за водой, посудой 

или даже продуктов для детей. 

Следующий отдел центра направлен исключи-

тельно на нейрофизиологическую диагностику и 

лечение пациентов. Условия, в которых происходят 

занятия с детьми, соответствуют высоким показате-

лям качества и комфорта, что также играет важную 

роль в рентабельности центра. Важно отметить, что 

центр пользуется высоким спросом, имея свою 

определенную структуру системы организации ло-

гопедического воздействия, благодаря которой, его 

посетителями становятся пациенты, приезжающие 

со всех стран европейского союза. Специалисты 

центра оказывают колоссальное влияние на успехи 

людей. Исходя из такой возможности, основной 

контингент среди пациентов – дети и взрослые, 

имеющие сочетанные дефекты.  

После небольшого интервью с логопедом, нам 

было дозволено посетить некоторые из занятий с 

детьми, провести анализ логопедической работы, а 

также принять непосредственное участие во взаи-

модействии с ребенком. Остановимся на этом более 

подробно. 

Логопедическое занятие с мальчиком Андре 

Лиал в возрасте 3-х лет начинается с изучения диа-

гноза ребенка. Исходя из отчета, предоставленным 

родителями мальчика, стало известно, что у Андрэ 

сложная структура дефекта: патогенетический ва-

риант вторичной энцефалопатии при альфа-талас-

семии и умственной отсталости, а также аксиальная 

гипотония – синдром вялого ребенка.  

Оценка проводится совместно с ребенком и его 

родителями. Языковой уровень находится в преде-

лах долингвистической стадии. Отмечается лепет, 

особенно вокальные звуки. При этом устное пони-

мание языка не может быть исследовано, поскольку 
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у мальчика нет понимания инструкции. Слух и зре-

ние сохранны, но всё же ребенку трудно поддержи-

вать как фокус внимания на объектах, так и зри-

тельный контакт Например, при показе маракас и 

погремушек, он исследует их как ртом, так и рукой, 

но на короткое время. Родители также сообщают, 

что его внимание обычно направлено на правую 

сторону с тенденцией игнорировать стимулы, пред-

ставленные левыми (за исключением еды, которая 

мотивирует его). Во время оценки родители дают 

ему перекус (флан), и он может без труда выпол-

нять визуальный контроль слева-направо. 

На уровне орофациальной мускулатуры общая 

гипотония проявляется в большей степени в орби-

тальной части губ и языка. Чтобы взглотнуть слюну 

он выполняет языковую накачку и компенсирует 

подбородком, чтобы закрыть рот. 

Для лечения было предпринято: тонизировать 

орофациальную мускулатуру через вибрацию, ли-

цевые тэйпы, криотерапию, пассивные манипуля-

ции и упражнения для облегчения жевания; улуч-

шить жевание чтобы способствовать введению 

твердой пищи постепенно; стимулировать как са-

мовыражение, так и понимание; а также работать 

над социальными и экологическими отношениями 

для улучшения коммуникативного намерения. 

В начале занятия Лаура даёт мальчику время 

на адаптацию, возможность привыкнуть к обста-

новке. Андре бесцельно бегает по кабинету с обес-

покоенным видом. Логопед, сопровождая ребенка, 

вежливо интересуется и пытается понять желание 

мальчика. В качестве мотивационного стимуля-

тора, Лаура использовала планшет с проигрыва-

нием мультфильма, что несомненно завлекает Ан-

дре. 

Подготовительная часть занятия длится около 

3-х минут, после чего логопед приступает к дыха-

тельному упражнению, поскольку у ребенка поток 

воздушной струи слабый, зажатый, что мешает ему 

воспроизводить звуки в полной мере. Для силы и 

напора воздуха, Лаура использует настольный 

гольф, который представляет собой небольшую до-

щечку в виде поля с лунками и легкими воздуш-

ными шариками. Цель игры: закатить шарики в 

лунку, использовав при этом только поток воздуш-

ной струи. Для начала логопед демонстрирует ин-

струкцию, мальчик пытается повторить. Однако, 

слишком слабая воздушная струя мешает выполне-

нию задания. Тогда логопед достаёт дудочку для 

произведения музыкальных манипуляций. Просит 

повторить малыша, на что не получает ответной ре-

акции. Логопед снова возвращается к воздушному 

гольфу. Мальчику удается сдвинуть шарик и он ра-

дуется своим успехам, выдавая широкую улыбку. 

Логопед хвалит мальчика и показывает планшет. 

После минутного перерыва Лаура приносит свечу, 

зажигает её. Мальчик должен произнести протяж-

ный звук «О-о» рядом со свечой. Для этой цели де-

монстрируется инструкции, затем –выполнение за-

дания мальчиком, сидя у логопеда на коленях. В те-

чение последующих 30-ти минут логопед 

возвращается к первому заданию, затем снова к 

свече и дудочке, разделяя упражнения минутными 

паузами с планшетом. Мальчик с удовольствием 

пытается выполнять задания. Несколько раз лого-

пед подводил мальчика к ящику с игрушками, 

чтобы он выбрал наиболее понравившуюся ему. 

Лаура утверждает, что это также может быть ис-

пользовано в качестве мотивационного материала. 

Следует отметить, что у мальчика наблюдалась са-

ливация и Логопеду периодически приходилось 

вытирать слюни. 

 Во второй части занятия Лаура выстроила две 

башни разных цветов (красного и зеленого) таким 

образом, что красная башня на один кирпичик была 

больше. Андре должен был оценить ситуацию и по-

добрать нужный кирпичик чтобы уровнять ба-

шенки. Мальчик справился с заданием, пользуясь 

наводящими вопросами логопеда. По словам Ла-

уры, это говорит о сохранной пространственной 

ориентации, образного восприятия, что соответ-

ствует возрасту ребенка. Для вызова слюноотделе-

ния, логопед открывает банку с шоколадной пас-

той, предварительно надев перчатки. Мальчик не 

даёт положительной реакции на данный стимуля-

тор. Логопед преступает к артикуляционной гимна-

стике, которая основана на демонстрации простых 

упражнений: логопед показывает язык, поцелуй. 

Мальчик трогает его рот, такие наглядные действия 

повторялись несколько раз. В течение всего занятия 

логопед беспрерывно взаимодействует с мальчи-

ком, пытаясь каждый раз ним говорить, задавать 

вопросы. 

В завершении занятия Лаура включает логопе-

дическую песенку на планшете для Андре, в кото-

рой воспроизводятся гласные звуки: А, Э, И, О, У. 

Мальчик пытается их пропевать. В конце занятия 

Андре забирает отец. Лаура отмечает, что Андре 

наиболее гиперактивен и не сосредоточен на заня-

тиях, когда его приводит именно отец, что не харак-

терно для поведения мальчика в присутствии ма-

тери, где он проявляет максимальный интерес к 

каждому упражнению. 

На смену Андре, в логопедический кабинет 

привезли мальчика по имени Йоргос в возрасте 2,5 

лет. Он находился в коляске. Перед началом заня-

тия мама мальчика провела информационную бе-

седу с логопедом, в котором она пояснила об успе-

хах и неудачах сына, ознакомила её с новыми спе-

цификами проявления реакций мальчика, затем 

покинула логопедический кабинет.  

Первым и, пожалуй, самым основным дей-

ствием Лауры стало кормление мальчика смесью из 

авокадо, которую она приготовила в момент прове-

дения занятия. Мальчик был очень пассивен, ино-

гда издавал звуки. В течение данного процесса, Ла-

ура поделилась выдержкой из диагностики маль-

чика, в которой можно было узнать о том, что у 

мальчика несбалансированное смещение между ди-

стальным концом длинного плеча хромосомы 4 и 

коротким плечом хромосомы 12. Преимуще-

ственно аксиальная глобальная умеренная гипото-

ния. Логопедическое исследование по данному ди-

агнозу строится следующим образом: оценка про-

водится совместно с Йоргосом и его родителями. 

Она основана на прямом наблюдении за ребенком 
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и информацией, предоставленной семьей: пред-

ставляет обильную сиалорею (слюнотечение, в по-

следнее время чаще). Употребляет в пищу все кон-

систенции, за исключением очень жестких текстур. 

На первом году жизни у него развился бронхит и 

бронхообструктивная пневмония. Дышит ртом. 

Округло гипотония губ, щечных мускул и че-

люстно-подъязычная гипотония. Узкое и оживлен-

ное твердое небо. Кусает родинки. Влажный голос 

из-за постоянных простуд. Занятие продолжает ав-

тономный марш. Мальчик проявляет интерес и вза-

имодействует с окружающей средой – производит 

манипуляции с объектами, играет с людьми, откры-

вает / закрывает двери, называет членов семьи. На 

языковом уровне данные проявления наблюдаются 

как понимание простых инструкций. Ребенку до-

ступен лепет и вокализация [e], [pa] и несколько 

слов на греческом языке. Семья говорит, что с ло-

гопедом, который работал ранее, им удалось ска-

зать «Ма» для обозначения слова мас (больше/ещё), 

«Саба», чтобы сказать sabates (обувь), пи этом от-

мечаются слоговые пропуски. У мальчика имеется 

большая трудность с устными звуками. Делает про-

токольные жесты Делает протокольные жесты для 

выражения своего желания. Логопед акцентирует 

внимание, что ребенок находится в среде, где про-

исходит контакт с тремя языками, что существен-

ным образом обострить задержку в расширении 

словарного запаса слов и вызвать дальнейшие за-

труднения речевого плана. 

Первоначальные цели лечения таковы: завер-

шение исследования орофациальных мышц, участ-

вующих в глотании; улучшение гипотонии и по-

движности орофациальной мускулатуры за счет 

пассивного воздействия; манипуляции и праксии; 

стимулирование носового дыхания, выполняя обо-

нятельную стимуляции, а также способствование 

закрытию губ. Наклеивание тейпов, чтобы умень-

шить сиалорею; развитие устных звуков; создание 

эффективной системы связи. 

В соответствии с указаниями данными выше, 

Лауре удалось простимулировать обонятельный то-

нус, провести диагностику нервной системы ре-

бенка. К сожалению, имеющийся весьма понижен-

ный тонус, не позволил уделить больше времени 

при взаимодействии с ребенком, поскольку он 

уснул после первых 20-ти минут пребывания в ка-

бинете логопеда.  

Рекомендации логопеда по данному ребенку 

были следующие: логопедическое лечение по курсу 

– один час в неделю в соответствии с допуском, а 

также работа над целями, указанными выше. 

Следует отметить, что работа в Барселонском 

неврологическом центре не осуществляется одно-

сторонним путём. Успешным результатам способ-

ствует именно комплексный подход к детям со 

сложной структурой дефекта. Ярким примером воз-

действия такой логопедической работы явились за-

нятия с мальчиком по имени Даниель в возрасте 7-

ми лет. Родители Даниеля обратились в центр за 

оказанием помощи, когда их сыну было 5 лет. 

Мальчику поставлен диагноз аутизм, в результате 

которого выявились вторичные дефекты, а также 

лёгкая степень умственной отсталости при сочета-

нии системного недоразвития речи тяжелой сте-

пени. Лаура указала на факт, что Даниель совсем не 

владел речью на первых этапах занятия. Наряду с 

посещением логопеда, мальчик должен был регу-

лярно наблюдаться у невролога, а также ему назна-

чалась иппотерапия, сенсомоторная и собачья тера-

пия, занятия по нейрогимнастике. 

Логопедическая работа осуществляется в соот-

ветствии со школьной программой. Лаура подгото-

вила слова для чтения. Мальчик читает по отдель-

ным звукам, систематизируя затем их в слова. При 

выполнении задания, логопед корректирует маль-

чика. Затем Даниелю предлагаются карточки с 

изображениями двух мальчиков и рядом их описа-

ние. В задачу входило определить правильное соот-

ношение между описанием образов и наглядным 

изображением мальчиков. Даниель отлично спра-

вился с заданием без помощи взрослого. Необхо-

димо отметить, что на протяжении всего занятия 

Лаура Лафуенте относилась к мальчику очень доб-

рожелательно, не порицая и не повышая голос даже 

при частой отвлекаемости ребенка. В результате за-

нятие проходило в легкой и комфортной обста-

новке. 

С целью анализа работы и специфики ком-

плексного подхода в Европе, нам было позволено 

провести с Даниелем несколько специализирован-

ных упражнений, которые использовались непо-

средственно в данном центре. Чтобы языковой ба-

рьер не был препятствием в процессе коммуника-

ции с ребенком, Лаура Лафуенте выступила в 

качестве переводчика и указателя в данном вари-

анте занятия. Предварительно ознакомившись с ма-

териалом проведения работ, сформулировав пра-

вила упражнений на английском языке и познако-

мившись с мальчиком, мы приступили к занятию. 

Для исследования был выбран комплекс упражне-

ний для детей под названием «Большая Академия 

мозга». Данный сборник представляет собой ком-

пьютерную игру, осуществляющуюся с помощью 

игровой приставки. При запуске игры появляются 

тексты на экране, которые нужно прочитать и вы-

полнить следующие задания. Изображена кар-

тинка, определяющая обобщающий предмет или 

признак. Например – насекомое. Варианты ответа: 

лошадь, корова, цыпленок, кузнечик. Или: изобра-

жение словосочетания «самое быстрое». Варианты 

ответа: улитка, черепаха, лошадь. Мальчик справ-

лялся с заданием при помощи наводящих вопросов.  

При анализе выполнения данного упражнения, 

можно сказать, что представления об окружающей 

среде у ребенка сформированы не в полной мере, 

однако логическое мышление развито на достаточ-

ном уровне и соответствует возрастным нормати-

вам.  

Следующее упражнение было направлено на 

анализ развития математических представлений. В 

задании нужно было определить порядок цифр от 

наименьшего к наибольшему. Даниель справлялся 

с заданием аккуратно, сосредоточенно. Затем, зада-

ние усложнилось и включало расстановку цифр в 

порядке увеличения, которые находились в разных 



Danish Scientific Journal No31, 2019 47 

по размерам шариках. Например: цифра 2 находи-

лась в большом шаре, а рядом был шарик намного 

меньше по размеру, но имел цифру 8 и т. д. Даниель 

допускал ошибки в том, что пытался расставить ша-

рики в порядке возрастания, игнорируя тем самым 

цифры, изображенные в них. Однако в конце дан-

ного упражнения мальчику удалось отлично спра-

вится с заданием. В следующем упражнении нужно 

было убрать лишнюю цифру таким образом, чтобы 

сумма остальных равнялась определенной цифре. 

Например: 3 + 2 + 2 = 5. Какая цифра лишняя? 

Мальчик отлично справился с данными арифмети-

ческими упражнениями. 

Следующее задание было направлено на быст-

роту реакций, развитие памяти и внимания. Напри-

мер: изображена корзина, в которую сверху падают 

шарики синего и красного цвета. Когда падение 

останавливалось, мальчику необходимо было опре-

делить, шариков какого цвета упало больше.  

Анализ выполнения данного задания: мальчик 

без какой-либо сложности и ошибок справился с 

этим упражнением, что говорит о соответствии 

уровня развития когнитивных функций с возрастом 

Даниеля. На основе наблюдений за способностями 

Даниеля можно однозначно выявить прогресс ока-

зания логопедической помощи мальчику в течение 

2-х лет при таком комплексном воздействии на все 

стороны развития ребенка. 

Свидетельство этому – хорошо сформирован-

ная связная речь, развитое логическое мышление, 

отличные знания и действия с арифметическими 

упражнениями по своему уровню, что определяет 

полную готовность Даниеля к школе. 

Таким образом, логопедическое воздействие 

данного центра направлено на общепризнанный 

комплексный подход в лечебно-коррекционной и 

психолого-педагогической и развивающей работе. 

Для детей с растройством аутистического спектра 

создается программа, которая выстраивается в за-

висимости от сложности ситуации. Она включает в 

себя занятия с логопедом три раза в неделю продол-

жительностью 60 минут. В соответствии с данным 

курсом, ребенок посещает нейрофизиолога и пси-

холога в этом же центре; назначается иппотерапия, 

занятия в звуковой и световой комнате, выполнение 

физических упражнений таких как: бросание мяча 

в кольцо, ходьба по канату, пробежки, прыжки. 

Все занятия выстраиваются в зависимости от 

диагноза ребенка. Процесс индивидуального лого-

педического воздействия можно разделить на 

этапы: ознакомительный, во время которого проис-

ходит оценка состояния ребенка совмество с его ро-

дителями и беседа с ними; подготовительный, где 

логопед предоставляет нужный материал для ра-

боты с ребенком, создаёт ему благоприятные усло-

вия, чтобы ребенок привык и успокоился; основ-

ной, характеризующийся максимальным по про-

должительности временем и заключающийся в 

формировании звукопроизношения, голосообразо-

вания. Ребенок учиться сначала воспроизводить 

звуки, затем – их дифференцировать. Дальнейшим 

этапом является формилование когнитивных си-

стем, к которым относятся различные упражнения 

на развитие памяти, логического и образного мыш-

ления, пространственной ориентации. На послед-

нем этапе занятия Лаура использует музыкальную 

технику для автоматизации звуков.  

Исходя из анализа работы логопеда научного 

реабилитационного центра, следует заметить, что 

занятия Лауры не регламентированны строгим сле-

дованиям этапов занятий. Логопед сама выстраи-

вает и меняет порядок проведения упрожнений в 

зависимости от ситуаци. Следуя веше описанному 

анализу ее занятий, можно заметить частые пере-

ходы от одного этапа к другому и возвращение к 

первому. Эта необходимость объясняется тем, что 

ребенок должен чувствовать максимальную ком-

фортность, чтобы легче усвоить новую информа-

цию.  

Особо хочется подчеркнуть, что в наши дни 

для эффективного логопедического воздействия 

одним из особо значимым компонентом является 

степень образованности и профессионализма лого-

педа, а также совокупность его личностных качеств 

[1].  

Высококвалифицированный логопед должен 

иметь набор пороговых компетенций, требуемых 

на момент обучения и в дальнейшем высокого 

уровня их усвоения и реализации в профессиональ-

ной деятельности. К тому же обязательным усло-

вием является регулярное повышение квалифика-

ции, изучение новые информационных сведений, 

владение инновационными технологиями для ре-

зультативности как в собственном образовании, так 

и профессии, раскрывая свой талант, стиль, лич-

ность и подтверждая тем самым свое высокое зва-

ние Логопеда-Профессионала новейшего времени.  
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As is well known, language is linked to reality 

through conceptual representation. Therefore, compar-

ison across cultures is especially difficult when imma-

terial traits are involved, as “elements of subjective cul-

ture are as fleeting as the brains of those who think and 

believe them” [9, p.19]. It is important to see not only 

how language and culture produce differences but also 

how they produce emotive conceptualization. Accord-

ing to Wilhelm von Humboldt, the language as a phe-

nomenon that “from its beginnings, has been molded to 

fit its society’s philosophies, occupations, interests, be-

liefs, traditions, in sum, to express its total culture” [6. 

p. 25-64]. He argues that language is the main medium 

by which the culture is perpetuated and states that “cul-

ture and language progress together down the ages, and 

it is moot to say which is the container and which the 

contained” [6]. 

Lexeme acquire emotional coloring differently: 

some of them, neologisms, are interpreted first emo-

tionally (slang, jargons, nonce words) and then sensi-

bly. To quote Warner, it looks absolutely the same as 

we try to use the twentieth-century innovative terms 

‘interface’, ‘network’,etc. in another context: 

“My use of the terms in an eighteenth-century his-

torical context will open me to various charges: that I 

am using anachronistic jargon; engaging in an over-

loose expansion of terms that have a rigorous but re-

strictive sense in contemporary computing, and finally, 

developing an overly abstract formalization of specific 

Enlightment era communication practices” [11, p.17]. 

Others – because of ambiguity, as it produces dif-

ferent effects on the communicators. On the one hand, 

it might be misleading, especially when old meaning 

‘coexists’ with the new meaning and the latter not only 

doubles one’s attention but also lures someone to look 

into the context, and helps to relate the new word to a 

specific field. On the other hand, it enriches communi-

cators’ perception, and shows whether they have 

enough knowledge and linguistic awareness to under-

stand the true sense of a new word or expression. 

 

E.g. “Fragging is a macabre ritual …. to murder 

their superiors …” [1 ]. 

 

The change of meaning of the word happened due 

to the development of computerization. It has been ex-

tended and applied to the field of computer games. It is 

now used both as a noun and a verb to kill someone’s 

character in any fashion or with a fragmentation gre-

nade. 

As we can see emotive connotation associated 

with the word frag brings an observer back to the expe-

rience suggesting a direct mapping of similarities be-

tween a bomb when it explodes and a fragmentation 

grenade or exactly its “consequences” in the video 

game. The importance of the relationship between the 

two notions (bomb, grenade) cannot be overstressed, 

and is actually in direct correlation with the fact that the 

source of information is the outside the world which has 

to be processed and made sense of . 

The example given above proves the fact that 

sometimes it is enough to compare the meaning of the 

word with those that already exist in the language – a 

metaphorical origin of linguistic innovation. In order to 

understand such lexical units it is necessary to investi-

gate their ‘systematicity’ as one comprehends them in 

terms of existing rules (systems). As for emotions, they 

are created by the process of metaphorisation and by 

including the observer in the process who will be able 

to not only indicate the direction and symmetry of the 

metaphor but also identify the difference. Some meta-

phors provide speakers with an outlet for the release or 

avoidance of unpleasant emotions. One study of hospi-

tal slang offers numerous examples (Gordon). For ex-

ample, hospital staff may refer to an obese patient as a 

beached whale, and a totally unresponsive or comatose 

patient is a gork. Hospital workers coping with the hor-

ror of severely injured or diseased patients create novel 

expressions that distance them from their emotional re-

actions to patient’s trouble, calling unclogging a consti-

pated person with the fingers as apple bobbing . [4, 

p.12-70 ] 
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Thus, neologisms being subjunctive by their 

origin are emotional by their essence as new lexical 

units formalize the relations between images they pro-

duce (innovation) and experience (reality) familiar or 

unfamiliar to the observer. 

As is seen, metaphor clearly functions to define 

important social roles and status in various linguistic 

community. At the same time, it fosters processes of 

semantic change and conceptualization. The classical 

way of understanding the relation between basic ele-

ments of a lexical unit: the acoustic image, the sense 

concept and the reality itself seems very elementary and 

obvious but it has some important consequences for 

language and its connection with socio-cultural phe-

nomena. Proceeding from this clear scheme, we can 

make out the sources of some lexical units (idioms) and 

prove the fact that they belong to the concepts of cul-

ture. By doing so, we can analyze their origin (etymol-

ogy), their history, associations, forms of evaluation , 

etc.- everything that may help make the interaction be-

tween people belonging to diverse cultures more effi-

cient.  

 Some scholars look on idiomaticity as manifest-

ing the specific character or genius of a language. Their 

attempts are directed towards revealing idiomatic spe-

cific character of conceptual design of the language. 

That kind of approach leads to the nature of cognition 

itself. Phraseology may also belong to something less 

comprehensive; therefore, its origin cannot be pro-

cessed without a wide context. 

 Let us consider the following examples: a frog 

hair (money spent on election campaign) and a walking 

corpse (a looser). This kind of phrasemes leads us to 

argue that innovation does not always evoke or invoke 

an immediate experience of the world, but reinvents im-

agination by breaking down intuitions and giving it a 

new order. That kind of “reconciliation" of the contra-

ries (a ‘frog’ and ‘hair’, on the one side, and ‘walking’ 

and ‘corpse’, on the other) produces some images inde-

pendently. It makes the observer through the displace-

ment of one opposition by another express a new met-

aphor, which is not as it is, at first, the property of the 

external world until it enters the word-stock of the lan-

guage. Moreover, in different languages they may cor-

respond to different ideas, images. Many areas are split 

up differently in each specific language to such an ex-

tent that it is possible to say that they see the world 

through the spectacles provided by their language, or 

by means of concepts of mental objects. In other words, 

we must distinguish between the representations, which 

can be analyzed and common schemata within which 

these representations are realized[3, p.63- 75]. 

   To get information about physical world as 

well as the mental world of ideas, feelings, emotions 

implied in some lexical units it is needed to study asso-

ciations that some of their elements bear[10]. Concep-

tualized ideas of Hijab fashion allow us to investigate 

how language and culture produce differences on soci-

olinguistic and cultural axes. Besides Hijab illustrates 

cultural non-equivalence as an example how language 

encodes a particular experience of the world. A human 

creates his culture and exists in his culture. It means that 

symbols that stand for humans’ behavior, relationship, 

traditions, and beliefs can be interpreted and evaluated 

according to their background [2]. For Muslims con-

cepts and images of holiness are of primary importance 

for example, everything is evaluated in terms of their 

religion, i.e. in symbols expressing concepts and im-

ages of holiness[2]. According to Recep Dogan, empir-

ical, emotional and rational sides of humans, the mech-

anisms that accentuate a human soul, could be found in 

the “relationship between God and creation in terms of 

representing Him in the human dimension”[2, p.xii]. 

Close analyses of some lexical units on sociolin-

guistic and cultural axes make us believe that they are 

real examples (prototypes) of integral elements of in-

tercultural discourse and they represent some mental 

maps or frames of norms and values of a culture and 

make up micro frames of their meaning. The phenom-

enon of non-equivalence and word innovation (neolo-

gism) proves the fact that language is a rich source of 

cultural information. The newly- formed meaning may 

be assigned to a number of categories or groups so that 

each separate item can be replaced with a major con-

cept. Then each item is supplied with a definition to re-

veal its semantic, pragmatic and socio-cultural sources 

of their generation. It is also important to reveal a cer-

tain degree of ‘semantic weight’ of a lexical unit in the 

worldview or to discover which significant concepts 

are not shared by other cultural groups. 

 It has become evident that metaphors which cre-

ate not only lexical units but also their emotional back-

ground might be of two types [8]. The first which in-

volves “understanding and expressing one kind of thing 

in terms of another can be described as an example of 

disanalogy “between the referent of the metaphorical 

concept, combined with a slight analogous element 

(linguistic metaphor). The second results from its extra 

linguistic and pragmatic quality and helps generalize 

and cumulate the experience of a nation. 

The following example about Yoshiro Mori who 

was embroiled in several scandals ranging from allega-

tions of personal misconduct to comments recalling the 

militarism of pre-1945 Japan proves to this effect: 

He recently came under fire for continuing to play 

golf after getting that a US submarine sunk Japanese 

high school’s fishing boat; 

“The wind will continue to blow against him” [7].  

Both phraseological units denote negative reaction 

of certain political circles to misconduct of their leader. 

Negative evaluation is represented by a great number 

of words bearing negative connotation (embroiled in 

several scandals, blamed, etc) which formulate mental 

norms and values of the culture and make up micro 

frames of their meaning. 

The same concerns another phraseological unit to 

hang by a thread.  

“A Russian prime minister’s power traditionally 

hangs by a thread, severed at any moment by a jealous 

president” [5]. 

The concept implied by this phraseological unit 

could be applied to the domain of Russian political life, 

as it is in all forms that typical traits of the Russians, 

their customs, traditions and moral values could be 

structured.  
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Close analyses of some emotive non-equivalent 

items, neologisms, and phraseological units on socio-

linguistic and cultural axes make us believe that their 

distinctive features: ‘+social ’, ‘+ individual’, ‘+ cultur-

ally expansive’, ‘+ emotional’ etc. should be added as 

descriptive elements to form their mental objects. They 

will help us to see obviously the most important sources 

and reasons of adoption of cultural items and their role 

in different societies. 
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Abstract 

The main task of this article is to consider the phenomenology of the Evenk culture in the context of the 

national tradition and taking into account its national and ethnic characteristics. Starting from the concept of "eve-

ryday culture" the author tries to recreate, or rather, mentally "construct" a "collective image" of the Evenk ethnos, 

taking into account the Genesis of the national traits and actual artistic images, which not only continue to dominate 

today, but in their essence, determine the" face " of the Evenk nation in its uniqueness and originality. Also, the 

author outlines some acute problems associated with the processes of global cultural integration and attempts to 

understand them and philosophical and cultural interpretation (in fairnes, one of such problems, from the point of 

view of the author of the article - the problem of preservation /preservation of cultural and ethnic borders in the 

conditions of universal "cultural Europeanization"). 

Аннотация 

Основная задача данной статьи заключается в рассмотрении феноменологии культуры эвенков в кон-

тексте национальной традиции и с учетом ее национально – этнических особенностей. Отталкиваясь от 

концепта «повседневная культура» автор пытается воссоздать, а точнее, мысленно «сконструировать» не-

кий «собирательный образ» эвенкского этноса с учетом выявления генезиса собственно национальных 

черт и актуальных художественных образов, которые не просто продолжают доминировать и сегодня, но 

в существе своем, определяют «лицо» эвенкской народности в ее уникальности и самобытности. Также 

автором намечаются некоторые острые проблемы, связанные с процессами общемировой культурной ин-

теграции и реализуется попытка их осмысления и философско - культурологической интерпретации (в 

частности, одна из таких проблем, с точки зрения автора статьи- проблема сохранения /консервации куль-

турно-этнических границ в условиях всеобщей «культурной европеизации»).  
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В самом начале наших рассуждений по заяв-

ленной теме мы считаем целесообразным отметить 

следующее. Феноменология культуры эвенков в 

контексте национальной традиции» обусловлена в 

значительной мере не достаточностью ее представ-

ленности и отражением в основных элементах тра-

диционной культуры. В частности, можно в целом 

согласиться с исследователями, которые говорят, о 

том, что: «Стереотипный образ Севера, Сибири и 

Дальнего Востока России как неисчерпаемых кла-

довых природных ресурсов существует и сегодня в 

нашем обществе. В то время как малочисленные 

народы этих регионов недостаточно известны боль-

шинству населения, хотя более трех столетий раз-

виваются в границах российского государства и в 

контексте его истории. Их представляют, как пра-

вило, с крайних позиций либо романтизма – как но-

сителей чуть ли не эзотерических знаний, либо 

негативизма, – как иждивенцев и нахлебников гос-

ударства, требующих льгот и привилегий» [10, с. 

20-21].  

Все это говорит о том, что изучение культур-

ного потенциала этнических меньшинств важно не 
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только для решения научных проблем, но и для вы-

работки культурной государственной поли-

тики» [10, с. 8]. Это, во-первых. 

Во вторых, в процессе серьезного погружения 

в избранную проблематику наше обращение к со-

стоянию научной разработки данной проблематики 

свидетельствует о том, что в широком плане изуче-

нию творческого наследия культуры эвенков в кон-

тексте художественной национальной традиции» 

посвящено не достаточный массив работ, в которых 

представлен философско-культурологический 

пласт данной проблематики. При том, что фунда-

ментальный историографический обзор дореволю-

ционного изучения эвенков реализован таким ис-

следователем, как Г.М. Василевич. По масштабно-

сти, разносторонности и глубине вклада 

дореволюционных ученых в тунгусоведе-

ние выделяются труды Л. Шренка, С.К. Патканова, 

А.Ф. Миддендорфа, И.И. Майнова, Я. Линденау, 

И.Н. Худякова. Как отмечает А.А. Сирина: «К 

началу советского периода сложились представле-

ния о разных группах эвенков, но большинство све-

дений касалось внешних черт культуры, локальных 

особенностей групп, изученных очень неравно-

мерно. Эвены же, особенно глубинных районов се-

веро-востока Евразии, были вообще крайне мало 

исследованы. В настоящее время отметим развитие 

такого направления как тунгусоведение» [10, с. 8].  

 Эвенки – одна из многочисленных этнических 

общностей Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

древняя и самобытная нация. Слово «эвенки» озна-

чает «люди, живущие в горах», а как название эт-

носа «эвенки» оформилось лишь в 1930 году. До 

этого времени этот этнос носил название «тун-

гусы». – по названию их первоначального прожива-

ния на известном сегодня в географии Тунгусском 

плато, западной окраины Средне-Сибирского плос-

когорья, тянущегося по правобережью могучей си-

бирской реки Енисей примерно на 300 километров, 

покрытое у основания лиственной тайгой, а на вер-

шине горной тундрой, где произрастают карлико-

вая береза и другой стланник- низкорослые виды 

деревьев и кустов, которые буквально стелятся по 

земле (ива полярная, ели), образующие труднопро-

ходимые заросли. Значительная территория Тун-

гусского плато – это безлесье, моховой и лишайный 

покров многолетних трав, основное пастбище для 

оленей. 

Эвенки – относятся к древнему этносу этой ча-

сти планеты, разброс его весьма широк – Китай 

(здесь проживает около 30.000 представителей эт-

носа), Внутренняя Монголия, автономный район 

Китайской Народной Республики, в которой чис-

ленность эвенков превышает 26 тысяч человек –

эвенки, дауры, орокены), Россия ( согласно пере-

писи 2010 года на территории Российской Федера-

ции число русских эвенков составляло 35 527 чело-

век. 

Вопрос о происхождении этноса «эвенки» ин-

тересовал ученых и ранее, но в последние десяти-

летия ученые России и других стран провели об-

ширные исследования в этом направлении, Однако, 

как нам представляется, нужно согласиться с суще-

ствующем по сей день в научных кругах мнением, 

что ответ науки на вопрос о времени появления 

этого этноса нельзя считать глубоким и точным. 

Достаточно сказать, что разброс мнений о «начале 

начал» колеблется в диапазоне двух веков – камен-

ного (древнейшего периода в развитии человече-

ства, когда оружие и орудия труда изготовлялись из 

камня, дерева, кости), и бронзового (исторического 

периода, сменившего неолит, новый каменный век 

периода ок. 8-3-его тысячелетия до н.э.) и характе-

ризующегося появлением металла бронзы, бронзо-

вого оружия и орудий труда 1У -1 век до н.э.). Вме-

сте с тем проведенные обширные исследования 

позволили ученым придти к единому мнению об 

исторической территории _- «прародины» эвенков. 

Этой «прародиной» считается Байкал. 

Примечательно, что многие современные ав-

торы выделяют знаковые фигуры ученых XX в., чье 

творчество оказало наибольшее влияние на данный 

пласт исследований культуры эвенков, в связи с 

чем появился ряд оригинальных подходов и интер-

претаций (труды С.К. Патканова , С.М. Широкого-

рова , Г.М. Василевича, В.А. Туголукова и др.) во-

площают связь российской этнографии со смеж-

ными науками – географией, статистикой, 

языкознанием, фольклористикой, историей. Иссле-

дователей отличает стремление к первоисточнику, 

– будь то полевые, архивные или статистические 

материалы. Этими учеными собран и проанализи-

рован широчайший объем материала при одновре-

менном внимании к самым малым деталям. Среди 

ученых, оставивших труды по этнографии эвенов, 

выделяются работы У.Г. Попова, С.И. Николаева, 

И.С. Гурвича, А.Б. Спеваковского и др.Сошлемся 

на авторов, которые пишут так: «Показательна со-

пряженность музыки и других пластов культуры и 

искусств. Так, исконно древняя музыкальная куль-

тура Китая, сочетающая в себе песни, танцы, му-

зыку, развивалась одновременно с древней литера-

турой, отражая в себе понимание предками языка 

окружающей их природы – шелест трав и листьев 

деревьев, шум ветров, звуки грома, голоса птиц и 

зверей…Эти звуки можно назвать еще только заро-

дышем, прелюдией, предысторией музыки. Заро-

дившись в лоне матери-Природы, первичные музы-

кальные практики находят отражение во внутрен-

нем мире человека, выливаясь в оригинальную 

какофонию упорядоченных звуков» [9, с. 56].  

Мы, со своей стороны, солидаризируясь с дан-

ным исследователем, в полной мере разделяем его 

мнение о том, что «… детерминации между соци-

ально-экономическим жизненным укладом как ба-

зисным основанием культурной эволюции нации, 

включая развитие творческих сил и способностей 

человека, находят яркое выражение в динамике ма-

териальных и духовных ценностей» [9, с. 55]. Яркий 

пример тому – декоративное эвенкское искусство, 

образцы которого зримо присутствуют в широком 

поле повседневной культуры, концепт – образы ко-

торой и сегодня нагружены глубоким и во многом 

«потайным» засекреченным смысловым содержа-

http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-istoriya/1/a15-1.php#_ftn2
http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-istoriya/1/a15-1.php#_ftn3
http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-istoriya/1/a15-1.php#_ftn4
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нием. Скажем, костюмный орнамент эвенков обла-

дал определенной сакральной силой, внушающей 

владельцу данной вещи чувство уверенности и не-

уязвимости, силу и мужество. «Так, например, 

изображение солнца или орнамента «паук» озна-

чали благопожелание и имели охранительную 

функцию. В орнаменте изделий часто используется 

образ солнца. Техника исполнения и декора – мехо-

вая мозаика, вышивка бисером. Семантику декора 

определил культ природы. Круги с точкой в центре 

и без нее, в виде розеток на одежде – это астральные 

знаки, символы космоса: солнце, звезды, структура 

мира. Треугольный орнамент – символ женского 

пола, связан с идеей и культом плодородия, заботой 

о продолжении человеческого рода, укреплении 

могущества общины» [1, с. 64 - 65].  

Как подчеркивают специалисты «Орнамент в 

одежде обладал определенной сакральной силой, 

внушающей владельцу данной вещи чувство уве-

ренности и неуязвимости, силу и мужество. Так, 

например, изображение солнца или орнамента паук 

означали благопожелание и имели охранительную 

функцию. В орнаменте эвенкийских изделий часто 

используется образ солнца. Техника исполнения и 

декора — меховая мозаика, вышивка бисером» [4]. 

Семантику декора определил культ природы. Круги 

с точкой в центре и без нее в виде розеток на одежде 

— это астральные знаки, символы космоса: солнце, 

звезды, структура мира. Треугольный орнамент — 

символ женского пола, связан с идеей и культом 

плодородия, заботой о продолжении человеческого 

рода, укрепления могущества общины. 

Наконец, рефлексируя относительно горизон-

тов и перспектив развития эвенкской культуры в ее 

неповторимой первозданности и девственной кра-

соте, мы хотим, вслед за определенной частью спе-

циалистов в этой области, быть оптимистичными и 

возлагаем в этой связи большие надежды на моло-

дежный сегмент. Отчасти потому, что сегодня 

можно констатировать, что «Возрождение уникаль-

ной эвенкийской культуры происходит в настоящее 

время благодаря эвенкийской молодежи, изучаю-

щей свои традиции, она привносит их в современ-

ную жизнь: кто на оленьей ферме, кто в мастерской 

по выделке шкур, кто в танцевальном кружке, а мы, 

изучая традиции костюма… Национальный ко-

стюм - это кладезь мысли, энергии, вдохновения 

для современного человека, в нем история народа, 

национальные традиции, национальное самопозна-

ние. Декор эвенкийского костюма формирован в 

коллективе и коллективно, его принципы и приемы 

формировались из поколения в поколение. Занима-

ясь созданием молодежных коллекций на основе 

традиций национального костюма эвенков мы хо-

тим, чтобы связь эта не прерывалась, помня, что все 

новое базируется на старом, на традициях. «Ари-

стократами духа и тела» называли эвенков русские 

ученые - географы. Внешняя красота костюма до-

полнялась красотой внутренней. Путешественники 

говорят о них, как о добром, отзывчивом, вежли-

вом, простодушном и гордом народе. Знать свою 

национальную художественную культуру во всех 

ее проявлениях, увидеть ее ценность, историче-

скую значимость, способствовать тому, чтобы эти 

культурные ценности стали достоянием не только 

нашего времени, но и будущих поколений, такова 

наша задача» [11].  

То есть, с одной стороны, «Традиционная 

культура коренных народов Приамурья представ-

ляет богатейший пласт многовековой истории, ко-

торый необходимо сохранять и тщательно изучать» 

[11]. Это, конечно, ни у кого не может вызывать во-

просов и сомнений. Однако же, с другой стороны, 

лично мы понимаем всю сложность процесса 

«культурной консервации» так называемых «малых 

народов» и отдельных коренных этносов, которые 

вольно или невольно включены (или должны вклю-

чаться) в современные интеграционные потоки, в 

том числе и культурные. На общем фоне сегодняш-

него мультикультурализма оставаться в пределах и 

рубежах исконно традиционного состояния крайне 

сложно, а практически не представляется возмож-

ным. В нашем понимании данная ситуация повы-

шает апелляции и ученых, и самих носителей этни-

ческой культуры к вопросу о границах новых тен-

денций, привносимых и развивающихся сегодня в 

недрах традиционной культуры эвенков (как мате-

риальной, так и духовной ее частей). Собственно, в 

этом тезисе видится нам актуальная напряженность 

феноменологического изучения эвенкской куль-

туры. При том, однако, что, как говорят исследова-

тели по культуре малых северных народов 

«…можно констатировать, что изменения, произо-

шедшие в быту и образе жизни женщин коренных 

малочисленных народов, связаны с изменениями в 

социальной инфраструктуре. В связи с этим мате-

риальная культура коренных малочисленных наро-

дов мало чем отличается от остального населения» 

[1, с. 64].  

В целом же мы полагаем, что уникальность ма-

териальной и духовной культуры коренных мало-

численных народов, в ряду которых, как мы поста-

рались показать, находится самобытный эвенкский 

этнос - носитель богатейшей традиции, с достаточ-

ным основанием может рассматриваться не только 

условием, но и важнейшим стратегическим ресур-

сом укрепления национальной культуры в ее един-

стве и целостности. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Бояринова М.М. Повседневный быт жен-

щин коренных малочисленных народов как один из 

факторов сохранения национальной культуры // 

Проблемы социально-экономического развития 

Сибири. С. 64-65. 

2. Вахтин Н. Б. Коренное население Крайнего 

Севера Российской Федерации. М., 1993. 

3. Историко-этнографический атлас Сибири. 

М.-Л. 1961. 

4. История культуры Амурской области: 

Курс лекций. Учебное пособие / сост. Ю.В. Мала-

хова. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2012. 84с.  

5. Кочешков Н.В. Этнические традиции в де-

коративном искусстве народов Крайнего Севера-

Востока СССР (18-20 вв.) 1989. 



54 Danish Scientific Journal No 31,2019 

6. Митлянскя Т.Б. «Сельскому учителю о 

народных художественных ремеслах Сибири и 

Дальнего Востока». Москва, 1983. 

7. Народы России. Энциклопедия. (статья 

Эвены). Москва, 1994. 

8. Народы Дальнего Востока СССР в 17-20 

вв.» (очерки). Москва, 1985. 

9. Nasy National-cultural features of Mongolian 

folk music and its humanistic potential // Danish scien-

tific journal. - № 28 / 2019 . P 55 – 57. 

10. Сирина А.А. Проблемы типологии и пре-

емственности этнических культур эвенков и эвенов 

(конец XIX - начало XXI веков). Автореф. дис. Спе-

циальность 07.00.07 - этнография,. этнология и ан-

тропология. Москва – 2011. 23 с. 

11. http://rudocs.exdat.com/docs/index-

261078.html 

12. Эвенки – материальная культура [Элек-

тронный ресурс] // Традиционная культура народов 

Забайкалья: [сайт]. URL: 

http://tradkulzab.narod.ru/MKEvenk_ Eat.html. (дата 

обращения: 23.05.2012). 

 

УДК 740 

«COLLECTIVE IMAGE» OF EVENKS IN THE CONTEXT OF ETHNO-CULTURAL 

DEVELOPMENT (PHILOSOPHICAL REFLECTION) 

 

Adan 

post-graduate student, Chair of philosophy, cultural studies, science Belgorod State Institute of Arts and 

culture 

 

«СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ» ЭВЕНКОВ В КОНТЕКСТЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

(ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ) 

 

Адань 

аспирант кафедры философии, культурологии, науковедения, Белгородский государственный ин-

ститут искусств и культуры 

 

Abstract 

In the semantic field of this article, the author considers some of the specific features of the everyday culture 

of the Evenks of China , a unique people whose traditions and ethnos in their cultural Genesis go back to the early 

stages of culture, demonstrating a close semiotic and semantic connection, or rather, unity with the natural com-

plex. We show that "in the conditions of multiethnic modern world order of special interest is the fate of small 

peoples who live in harmony with nature and maintain a reverent attitude to traditions" [1, p. 247], in connection 

with which this problem is widely discussed not only in scientific circles, but also in the creative environment of 

modern China, including in the General field of material and spiritual culture and culture of everyday life. At the 

same time, the thesis about the cultural task of the paramount importance of the process of preserving folklore and 

the boundaries of ethnic identity of small peoples as "children of nature"is revealed. 

It is in this cultural paradigm, in our opinion, that the ancient and original nation of the Evenks (literally 

"people living in the mountains" - a large ethnic community of the North, Siberia and the Far East) live and develop 

their identity. The characteristic features of the Evenk culture are considered through the prism of the "generic 

concept" - the concept of "everyday culture" as a subsystem that has developed and evolutionarily functioning in 

a holistic "maternal" cultural matrix, and which, in the author's opinion, is important in particular because it 

strengthens the image and regional self-identification of representatives of the peoples of the North, strengthens 

the status basis of a particular ethnic group. 

Аннотация 

В смысловом поле данной статьи автором рассматриваются некоторые из специфических особенно-

стей повседневной культуры эвенков Китая, - уникального народа, традиции и этнос которого в своем 

культурном генезисе восходят к ранним стадиям культуры, демонстрируя тесную семиотическую и семан-

тическую связь, а точнее сказать, единение с природным комплексом. Мы показываем, что «в условиях 

мультиэтничности современного мроустройства особый интерес вызывает судьба малых народов, которые 

живут в гармонии с природой и сохраняют трепетное отношение к традициям» [1, с. 247], в связи с чем эта 

проблематика широко обсуждается не только в научных кругах, но и в творческой среде современного 

Китая, включая в общем поле материальной и духовной культуры и культуру повседневности. Одновре-

менно раскрывается тезис о культурной задаче первостепенной значимости процесса сохранения фольк-

лора и границ этнической самобытности малочисленных народов как «детей природы». 

 Именно в такой культурной парадигме, на наш взгляд, живут и развивают свою идентификацию древ-

няя и самобытная нация эвенков (буквально «люди, живущие в горах» - многочисленная этническая общ-

ность Севера, Сибири и Дальнего Востока. Характерные черты культуры эвенков рассматриваются сквозь 

призму «родового понятия» - концепта «повседневной культуры» как подсистемы, сложившейся и эволю-

ционно функционирующей в целостной «материнской» культурной матрице, и которое, по мнению автора, 

важно в частности потому, что укрепляет имидж и региональную самоидентификацию представителей 

народов севера, усиливает статусное основание того или иного этноса. 
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Первоначально представляются уместными 

некоторые уточнения касающиеся основных кон-

цептов, работающих в предметном поле нашей ста-

тьи. Первое охватывает собой концепт «культуры» 

в его понимании в качестве исторически опреде-

ленного уровня общества в целом, а также индиви-

дуальных творческих сил и способностей его чле-

нов. Он используется не только для характеристики 

той или иной исторической эпохи (промежутка вре-

мени, имеющего какие-либо характерные особен-

ности), но и для характеристики конкретных народ-

ностей - исторически сложившейся языковой, тер-

риториальной, экономической культурной 

общности, формообразования, следующего за пле-

менем. Причем и для характеристики такой специ-

фической сферы жизнедеятельности людей, как их 

быт – уклад повседневной жизни, включающий 

прежде всего, удовлетворение материальных по-

требностей людей (жилище, пища, одежда, здоро-

вье) и освоение ими духовных потребностей (от-

дых, общение, развлечение).  

Второе уточнение логически связано с поня-

тием «повседневной культуры» как подсистемы, 

сложившейся и эволюционно функционирующей в 

целостной «материнской» культурной матрице, ко-

торое важно в частности потому, что укрепляет ее 

имидж и региональную самоидентификацию пред-

ставителей народов севера, усиливает статусное ос-

нование того или иного этноса. Мы за основу берем 

знциклопедическое определение повседневной 

культуры, откуда следует, что это «важнейшее 

условие человеческой жизнедеятельности, это ор-

ганизация человеческих взаимоотношений, их, так 

сказать, неформальная институциализация» [23]. 

«И к какой бы сфере жизнедеятельности общества 

мы ни обратились - везде первостепенное значение 

приобретает общая повседневная культура чело-

века. Это и культура его труда и производства, 

культура дискуссий и политическая культура, куль-

тура общения и поведения. Повседневная культура 

человека проявляется через особенности его дея-

тельности, сознания» [23].  

Согласно другим источникам: «Культура по-

вседневности — совокупность характерных для 

обыденной жизни людей социальных практик 

(поведения, мышления, речи, труда, отдыха и так 

далее), наряду с отклонениями от этих практик, ко-

торые могут представлять интерес как потенциаль-

ный источник обновления культуры. Культура по-

вседневности существует только в контексте кон-

кретной культурно-исторической эпохи: элементы 

её воспринимаются людьми как единый мир само 

собой разумеющихся, не подлежащих сомнению 

привычек (в том числе мыслительных), объединяе-

мых понятием здравого смысла» [22]. По нашему 

мнению, сущность повседневного пространства и 

культуры повседневности и базовых характеристик 

ее роли в жизни человека выразил социолог Аль-

фред Шюц, включив данный феномен культуры 

«…в один ряд с религией, игрой, научным теорети-

зированием, и т. д.» [12, с. 9].  

Третье уточнение охватывает понятие «духов-

ной и нравственной жизни или «нравственной 

культуры», которая, ка справедливо пишет В.В. Го-

ловко «…определяется и позитивным нравствен-

ным опытом человечества, который тот или иной 

народ, нация, религия, класс внесли в историю 

культуры. Нравственная культура — целостная си-

стема элементов, включающая в себя культуру 

нравственного мировосприятия (суждения, нрав-

ственные оценки, обладание этическим знанием, 

умение различать добро и зло, следование нрав-

ственным нормам в любых жизненных ситуациях, 

готовность к нравственному выбору, ответствен-

ность и т.п.); культуру чувств, способность к сопе-

реживанию, сочувствию; культуру поведения и 

культуру поступка, реализующие жизненные уста-

новки и принципы в моральной практике» [16, с. 

16].  

Наконец, нужно определиться с методологией 

трактовки процессе межкультурной коммуникации 

и сказать, что «Существует два подхода в опреде-

лении этого термина. Первый — культурно-реляти-

вистский рассматривает культуру как «специфиче-

ский набор знаний целостных образований, обита-

ющих в отдельных друг от друга ареалах» [17, с. 

34]. Как отмечает О.В. Бузова: «Этот подход в меж-

культурной коммуникации был свойственен пери-

оду, когда люди не могли неограниченно путеше-

ствовать и обмениваться информацией, а именно 

середине XX века. Единицей культуры становится 

статичное или по-другому детерминистское обще-

ство, которое изучается как «единое, изолирован-

ное образование» [6, с. 91-92]. В то время как «Дру-

гое виденье культуры рассматривается в динамиче-

ском подходе. Здесь это понятие исследуется в 

контексте конкретных ситуаций и индивидуальных 

подходов. Основной смысл культуры видится в де-

ятельности и рассматривается, как явление дина-

мичное, постоянно изменяющееся, комплексное и 

многогранное, в котором учитываются не только 

ценности и нормы, но и системы символов обще-

ства» [6, с. 92].  

Мы со совей стороны, опираемся на второй 

подход, поскольку этическая культура, в том числе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
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такая ее часть как культура повседневности, погру-

жена сегодня (впрочем, как и всегда), в широкий 

коммуникативный контекст, в котором, соб-

ственно, развиваются и функционируют те или 

иные этносы (в нашем случае это эвенки – носители 

этнической культуры в ее уникальной качествен-

ной специфике). 

Примечательно, что проблема происхожде-

ния эвенков оставила нам немало сложных про-

блем в изучении места этого этноса в русской 

национальной истории. (Как название этноса 

«эвенки» оформилось лишь в 1930 году. До этого 

времени этот этнос носил название «тунгусы»). 

Российские ученые, занимавшиеся исследованием 

происхождения, быта, культуры народностей Си-

бири и Дальнего Востока, пришли к однозначному 

выводу: среди этнических меньшинств в Сибири 

наиболее представительным представителем 

Дальнего Востока и озера Байкал является наци-

ональное сообщество эвенки (известное как «са-

мунский оленьунский олень»). С антропологиче-

ской точки зрения они принадлежат к монголь-

ской расе материка Байкал. Язык эвенки 

относится к северной ветви маньчжурской язы-

ковой группы. Как нами уже отмечалось выше, 

многие исследователи, занимающиеся пробле-

мами этих народностей, считают, что эвенки за-

нимают особое положение среди этнических 

меньшинств в Северной Азии. К сказанному 

выше добавим. Традиционные зоны миграции 

эвенков занимают огромную территорию, про-

стирающуюся от левого берега реки Енисей на 

запад, до Охотского моря и восточного бассейна 

реки Амур и арктической тундры. 

Конечно, открытия, сделанные учеными 

на основе археологических раскопок (факт, 

на который мы опирались выше при рас-

смотрении вопроса о  происхождении тун-

гусского этноса, ставшего впоследствии эт-

носом эвенков, «людей, живущих в горах»),  

- это отнюдь не единственный источник, 

указывающий на место и время происхожде-

ния этого этноса. Вопрос этот содержит 

определенный ответ и в исторических доку-

ментах, ибо история, как толкует это поня-

тие академический словарь, есть «рассказ о  

прошедшем, об узнанном», а как наука – это 

«наука, изучающая прошлое человечества 

во всей его конкретности и многообразии». 

[19, с. 511]. В нашем случае при рассмотрении во-

проса о происхождении этноса эвенков с опорой на 

исторические документы, которые документи-

руют драгоценные материалы, ссылка на истори-

ческие данные является обязательным условием.  

Эти, бесценные по значимости историче-

ские материалы, находим, в частности, в истори-

ческих документах историка У Венда.Исследо-

ватель этноса эвенков, описал свое последнее ис-

следование в книге «Происхождение эвенки», 

опубликованной в 2002 году. И хотя в названной 

работе речь идет об эвенках Китая, тем не менее 

она отвечает и на поставленный нами в диссер-

тационном исследовании вопрос о происхожде-

нии русских эвенков как органической части 

этой этнической общности.  

В самом деле. Другой ученый, г-н Ву Юнда, 

известный в научном мире своими д исследова-

ниями древности, расшифровкой и прочтением 

исторических документов, обнаруживает суще-

ствующие в разные периоды истории, такие 

имена-названия древних обществ людей, как 

«Эвенк», «Соррен», «Усугу» и «Хунцзи». Древ-

ние названия, такие как «Ci», «Anju» и 

«Woju»,которые были в той или иной степени 

связаны взаимосвязанными такими факторами, 

как схожесть языков, элементов «стиля» (если 

такое слово приемлемо для описания одежды 

древних пращуров (одни просто набрасывали на 

плечи звериные меховые шкуры, закрепляя их 

узкими «ремнями» из шкур животных с медными 

пряжками, другие делали что-то наподобие ма-

лахая – капюшона на голову с ниспадающей на 

туловище шкурой), атрибутами примитивной 

культуры, верованиями. У г-на У ЮндА на ос-

нове углубленного изучения жизни близких по 

месту обитания и в чем-то схожих по образу 

жизни этнических обществ было основание сде-

лать вывод, что в I веке. до н.э. этнические 

группы «Ву цзю», жившие в верхнем и среднем 

течении реки Усс, общались другими этниче-

скими группами имя которых - тунгусы, которые 

со временем получит уточнение – эвенки, «жи-

вущие в горах».  

По представлениям эвенков, весь мир населен 

различными духами. Их анимизм, вера в существо-

вание душ и духов, являющаяся обязательным эле-

ментом всякой религии как мировоззрения, миро-

ощущения и соответствующего поведения, до сих 

пор жив - эвенки поклоняются огня, духу дождя, 

почитают дух медведя. В данном контексте стано-

вится понятным, поэтому тема мультиэтничности 

находится в центре внимания многолетних дискус-

сий в широких научных, в том числе и проблема эт-

ноцентризма, означающая склонность человека 

смотреть на жизненные явления и оценивать их с 

точки зрения своего этноса, своей этнической 

группы, предпочтение своего собственного образа 

жизни всем остальным. В частности, обострение 

этой проблемы иллюстрирует ситуация с китай-

скими эвенками (наглядно она проявилось в начале 

2000 годов, когда в соответствии с правительствен-

ным решением началась кампания переселения 

эвенков из районов горных лесов в поселки город-

ского типа. Эта акция вызвала отторжение у потен-

циальных переселенцев, поскольку в корне меняла 

привычный уклад жизни [2, с. 280].  

Сегодня показательным примером присталь-

ного интереса и озабоченности к судьбам этниче-

ской культуры и «малых этносов» (на примере ки-

тайских эвенков) является книга «Правый берег 

реки Аргуни», в которой ее автор Чи Цзынцзянь, за-

интересованно поднимет важные социальные темы, 

по существу являющиеся общими проблемами для 

многих малочисленных народов Севера (как для 

российский, так и для китайских эвенков). По ходу 
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заметим, что эта книга, написанная по мотивам лич-

ных экспедиций - заметное культурное событие, 

поскольку поднимает острые вопросы, затрагиваю-

щие многие пласты этнической культуры, включая 

пространство повседневности и его культурные эт-

нические практики. На этом основании мы считаем, 

такие источники по этнической культуре, написан-

ные ярким «живым» языком, представляет собой 

огромную научную ценность, в том числе с пози-

ции изучения фольклорной традиции «малых наро-

дов», и как историко-этнографический источник в 

целом. 

Таким образом, общий контекст наших рас-

суждений подводит нас к правомерности тезиса о 

том, что проблема этнокультурного развития «ма-

лых народов», в ряду которых эвенкский этнос, на 

данный момент находится в ряду интересных, но не 

вполне изученных культурных пластов, что по-

праву активизирует мотивацию ученых для ее бо-

лее глубокой и целостной философско – культуро-

логической рефлексии. Со своей стороны, мы в дан-

ной статье затронули лишь малую часть этого 

огромного и загадочного «айсберга».  
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Recently, news agencies in China and other coun-

tries have been messaging reports about the success of 

poverty alleviation in mainland China. It’s worth men-

tioning that in 2012 the 18th National Congress of the 

Communist Party of China proclaimed to build a mod-

erately prosperous society in the country by 2020. [1] 

If this ambition is fully performed or not – it will be 

clear after the official statistics are published by the 

Chinese government in 2020. Still, the progress of 

China’s poverty alleviation campaign is noteworthy: 

more than 68 million people living in China’s rural ar-

eas have been lifted out of poverty over the past five 

years. In other words, daily 37,000 Chinese were able 

to escape poverty, decreasing the national poverty rate 

from 10.2 to 3.1 percent. [2] This article examines pol-

icy efforts that have been undertaken to defeat poverty 

in China. 

Poverty alleviation strategy 

To lift the remaining people from poverty by 2020, 

the Chinese government picked to use the basic strategy 

- targeted poverty alleviation (TPA). The TPA mecha-

nism has been established in 2013, and it “….requires 

local governments to identify poor areas and to build up 

the electronic archives for each poor household with 

dynamic management to ensure an effective support to 

the poor”. It is notable that the measures should target 

households and individuals rather than whole villages 

and districts. By the end of 2013, China has completed 

the registration of the poor population nationwide and 

identified 128,000 impoverished villages, 30 million 

poor families and 70 million people. The national pov-

erty alleviation information system collects all the in-

formation about household incomes, available re-

sources and reasons for poverty. [6, p. 4] 

There are ten projects and five measures to push 

forward the TPA strategy. As the official news agency 

of China, Xinhua, reports, the ten projects include: vo-

cational education and training, helping cadres resi-

dency in impoverished villages, microfinance, reloca-

tion, e-commerce, tourism, photovoltaic power genera-

tion, papyrifera planting, entrepreneurship training of 

the rich leaders, and leading enterprises driving poverty 

alleviation. [3] 

One of “the five measures” is relocation, also 

known as ESPAR - ex-situ poverty alleviation reloca-

tion. It is well known that the mountainous and envi-

ronmentally unfavorable areas are the poorest ones in 

China. They are notorious for marginality, inaccessibil-

ity, and fragility. Therefore, the National Development 

and Reform Commission (NDRC) has issued the 13th 

Five-Year Plan for the Ex Situ Poverty Alleviation Re-

location (2016–2020) to relocate on a voluntary basis 

about 10 million registered impoverished people to lift 

them out of poverty. [4] The government provides the 

relocated masses with subsidies for the construction of 

housing and other basic production and living facilities.  

The poor areas to be relocated include the regions 

without development conditions, areas, which lack the 

basic infrastructure and public service facilities (with 

potentially high construction and operating costs), as 

well as the endemic and geological disasters prone 

zones. [5] Overall, the rural poor population who have 

been planned to be relocated was mainly concentrated 

in the central and western region, and distributed in 

1400 counties of China’s 22 provinces. Usually, the 

ESPAR is of two spatial forms: long-distance resettle-

ment, which relocates people to cities or towns, and 

short-distance settlement, which resettles people to a 

nearby village. [6, p. 4] 

The rest of the five measures, or Wuge Yipi 

Cuoshi, embrace: “….supporting the poor households 

who have the ability to work and possess productive 

skills to develop their industries and helping them solve 

employment difficulties; implementing ecological 

compensation policies; strengthening education to pre-

vent the intergenerational transmission of poverty; and 

helping the physical disability and social groups with 

special difficulties out of poverty through the guarantee 

of social security”. [6, p. 4] 

Since 2015, with the assistance of the Chinese au-

thorities, private enterprises have become more ac-

tively involved in numerous social programs aimed at 

reducing poverty. A good example can be the “Internet 

Plus” strategies. “For instance, Chinese internet giant 

Alibaba has supported the creation of rural e-commerce 

centers known as Taobao villages that encourage online 
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sales of farm produce and local specialties. By 2015, 

780 Taobao villages in China catered to over 200,000 

active online shop owners and collectively employed 

over one million people. Galvanized by this success 

Alibaba nominated a further 2,100 Taobao villages to 

take part in the program in 2017”. [2]  

Risks and challenges 

The development of industry is the most important 

point for the TPA to succeed. The traditional agricul-

ture is characterized by “….high input, long cycle, 

high-risk and low returns”. Motivated by the compara-

tive advantage of industry, a big number of rural young 

labor forces move to large and medium-sized cities to 

work, which has resulted in rural population reduction 

and aging, and, as an outcome, to the shortage of human 

capital. The migration of young workers to cities results 

in an increase of the burden of the elderly. The left-be-

hind elderly are easily marginalized and fall into pov-

erty. Therefore, rural-urban migration can contribute to 

rural aging and cause the problem of poverty in the el-

derly. [6, p. 7] 

Also, as it was mentioned above, the ESPAR pro-

ject implies the construction of resettlement housing, 

public services, basic infrastructure, production, and 

living facilities, thus a lot of capital investment is 

needed. Although China’s special funds for poverty al-

leviation continue to increase in recent years, the fund-

ing gap is always the core problem that plagues the 

TPA. 

Another question is how to deal with the old living 

areas or and cultivated land of the relocated farmers. 

For the desolated land, the transfer of land management 

rights can help to raise the efficiency of land, thereby 

ensure the country’s food security. The land transfer re-

quires the aid of funds and enterprises. Land consolida-

tion and restoration are needed to make it reusable. 

Also, constructing the new residential areas for the re-

located poor families occupies the construction land. 

This creates the issues of land compensation and regu-

lation of land property rights. In concordance with the 

general claims of “affordable relocation, stable devel-

opment and possibility for becoming rich”, the country 

is in need of post-relocation industry’s and land skilling 

training’s support. [5] In addition, the development of 

industries in the relocated areas can involve land secu-

rity issues too. 

Moreover, despite the efforts of both government 

and people, the relocation is not always successful as 

some of the relocated ones end up moving back to their 

home villages because they are unable to find work in 

the city or cannot afford the high cost of living. [2]  

Sharing experience 
Still, in spite of the outlined problems, China is a 

world leader in poverty alleviation. Following its plans 

and strategies, the Chinese government helped more 

than 700 million people in the country to defeat poverty 

over the last 40 years, and this is more than 70% of the 

total number of people who got out of poverty during 

the same period worldwide. [7] 

China also makes efforts to develop international 

cooperation in order to help more people lift from pov-

erty. At the end of 2018, at the initiative of China and 

the Group of 77, the UN adopted its first resolution to 

defeat rural poverty. 

As noted in “The China Progress Report on the 

United Nations 2030 Agenda for Sustainable Develop-

ment”, China has participated in about 100 poverty re-

duction projects in many developing countries, and 

shared its experiences through the organization of var-

ious training programs and forums, as well as through 

the construction in developing countries, such as Laos 

and Cambodia, of special "villages demonstrating pov-

erty reduction in practice". 

China believes that development is the key to solv-

ing all problems. Since 2013, China has been inviting 

all countries of the world to join its efforts to promote 

development in the framework of the Belt and Road in-

itiative, which is open and focused on meeting the 

needs of each person. To date, many of the projects re-

lated to the Belt and Road initiative have already begun 

to bring real results for residents of the countries, par-

ticipating in it. [8]  

Conclusion 

For years poverty alleviation has been a prior strat-

egy of the Communist Party of China. In 2012 the 18th 

National Congress proclaimed to build a moderately 

prosperous society in the country by 2020. The chosen 

strategy, TPA, includes vocational education and train-

ing, helping cadres residency in impoverished villages, 

microfinance, relocation, e-commerce, tourism, photo-

voltaic power generation, papyrifera planting, entrepre-

neurship training of the rich leaders, and leading enter-

prises driving poverty alleviation. The strategy’s imple-

mentation can be called successful, as millions of 

people were lifted out of poverty. Yet, some problems, 

like transfer of land management rights, rural popula-

tion reduction and aging, lack of state budget for the 

construction of resettlement housing and public ser-

vices, “unsuccessful” relocation arose. Still, the ambi-

tious goal worth it, as the authorities managed to sys-

tematically help millions of socially vulnerable people, 

and have a major and intimate impact on individual 

lives. 

The Chinese experience was also gained by other 

countries. Within the framework of the Belt and Road, 

and other Chinese initiatives, many developing coun-

tries received real help through the organization of var-

ious training programs and forums, as well as through 

the construction of the needed infrastructure in the 

states. 

So, today China is a leader in poverty alleviation 

not only within the borders but also overseas. 
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In the world history there are many examples 

when sport to different extent was engaged in politics. 

Physical culture and sports gained huge popularity in 

ancient Greece, where the first Olympic Games (IX 

century BC) were held.  

The Olympic Games promoted communication 

between states; they were the ground for negotiations 

and peace keeping. Success of the national teams at the 

Olympics becomes an important factor in the increase 

of the prestige and power of the country in the world, 

reinforcing the athletes’ statuses in the sports associa-

tion, development of different sports, and the strength-

ening of patriotic feelings in society. 

Nowadays international sports are actively used 

by many politicians in ideological and other purposes. 

As a result of the interference of the government into 

the sports area, it becomes one of the strategic tools of 

countries’ foreign and domestic policy. Sports act as a 

state instrument of non-administrative influence on 

public perception and the collective performance. [1, p. 

1] 

Domestic Policy 

Stabilization of social and political institutions of 

a state is vitally important, as it allows to unite citizens 

towards solving socially important tasks. Therefore, 

soldiering individuals into a single society, the identity, 

works as a kind of “soft power”.  

Nowadays, under the processes of globalization 

and transnationalization, the identity of a person is 

quite unstable and multi-dimensional: “...the identifica-

tion space in the context of globalization becomes 

wider than the borders of individual state as a unity con-

fined by territory. The identity transformation pro-

cesses are characterized today by reviewing the foun-

dations of national and state identity, the emergence of 

new objects of identification (for example, the world 

community, many local groups and subcultures) and 

new forms of identity (e.g. virtual identity), unattached 

to a particular place, as well as the emergence of hybrid 

identities through the intersection of the old and new 

classifications, through the conflict of traditional values 

and values of modernity”. [2] Today the sports can and 

should be used to form a human identity. 

The research of Nikulin A. L. analized by 

Korneeva V. A., claims: “Based on the analysis of 

sports indicators <...> it is advisable to talk about sports 

as a substitution of the severe socio-economic and po-

litical situation by pursuance of getting pleasure. The 

harsh living conditions of the society lead to social ten-

sion, political indifference, and a lack of life chances; a 

future merges with the present resulting, consequently, 

in the emergence of a phenomenon called hedonism, as 

a compensatory means for ensuring stability”. [3, p. 

119-139], [4, p. 29-35] So, Korneeva V. A. and Ogurt-

sov E. S outline, that “….sports has socio-political 

function: consolidation of the population around the 

victory of the local team or an individual sportsman, the 

formation of a positive identity, the distraction from so-

cial, political and economic problems of the country or 

a region. The victory of a national team or local club 

provides momentary pleasure of the fans. Public emo-

tions, which are generated by such mass shows that to-

day are the end in itself of internal policy, lead to con-

solidation of society around the sporting successes and 

achievements, resulting in a stimulation of patriotic 

feelings and emotions through speculation on the sports 

issues”.  

A brilliant example can serve 2018 FIFA World 

Cup Russia. Taking place in the whole central part and 

a bit in the east of the country, the Cup became the larg-

est sporting event in the history of Russia. “….a storm 

of emotions, a real adventure, moments from which the 

heart still beats”, - Channel One journalist Konstantin 

Panyushkin describes the event. [5] The occasion 

turned to be very massive (visited by 6.8 million of 

tourists and fans) and emotional, and despite a number 

of negative economic outcomes experienced by the 

state later on, the mundial led to outburst of patriotism 

and tied different population groups of society of the 

country. [6] Personal popularity of the president of the 

Russian Federation V. Putin rose as well. 

One more example is the Olympic Games in Sochi 

2014. This event is more local; however achievements 
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of the national teams at the Olympics serve an im-

portant factor in the increase of patriotic feelings in so-

ciety. Winter sports traditionally considered as “crown 

sports” for Russia, and the desire to defeat historical en-

emies, to prove the superiority leads to the consolida-

tion and mobilization of the country’s population, the 

major part of which are potential fans. [1, p. 6] 

Thus, sports have full resources for mobilization 

of the population and bringing people together. Peters-

son B. and Persson, E. note: “The Games will affect not 

only Sochi region, but also every Russian citizen. The 

idea of national unity is often combined with various 

social challenges; in this regard the official propaganda 

claims that rallying around Sochi-2014 will help Russia 

to overcome a variety of severities”. [7] 

Foreign policy 

Simultaneously, sports as a tool of public diplo-

macy became increasingly common in modern political 

discourse. “Sports based branding is an important re-

source in the implementation of the political course of 

the country at the present stage of international rela-

tions”. [6, p. 2] The highly mentioned 2018 FIFA 

World Cup was also dedicated to the formation of the 

modern image of Russia abroad.  

According to FIFA President Gianni Infantino, 

Russian championship was the best in the history of the 

world. “There was a talk that this is a country of vio-

lence and bureaucracy, but everything turned out com-

pletely different: a real holiday reigned there, because 

the world championship unites the world. And we want 

to say a big thank you to Russia, thank you for stun-

ningly organizing the World Cup! ”, - said Infantino. It 

is seen that the Cup contributed to the development of 

mutual understanding and friendship within different 

nations of the world. Also it restored the international 

prestige of the host country. [5] 

The Winter Olympics in Sochi were most closely 

associated with the international image of Russia. The 

goal was to return the status of superpower to the state 

after “the fall of Russia in Vancouver to unusually low 

level”. As it was said: “More than medals, Russia 

wanted to regain its pride”. [8] So“...holding the Olym-

pic Games served a unique opportunity for the host 

country to win appreciation and admiration for the 

achievements in the field of sports from other coun-

tries”. [9]  

External actors 

However, sport is also used as lever of pressure on 

Russia. The 2015 international doping scandal in the 

All-Russian Athletics Federation began due to the ac-

cusations of Russian athletes of the massive use of dop-

ing. [10] Back in 2010, the World Anti-Doping Agency 

(WADA) found out about the widespread use by Rus-

sian athletes of prohibited stimulant drugs. [11] After 

this a series of doping scandals thundered. On 9 No-

vember, 2015 the WADA published a report, made in 

order to investigate the activities of the Russian Anti-

Doping Agency (RUSADA), which contained allega-

tions of massive and systematic cover-ups of doping by 

Russian athletes. A 323-page report states that the in-

vestigation found repeated cases of doping by Russian 

athletes, as well as attempts to manipulate the results of 

doping tests by trainers. [12] As a result, a number of 

Russian accused sportsmen were deprived of medals 

and forbidden to participate in the coming Olympics, 

some the All-Russian Athletics Federation senior offi-

cials were relieved of their duties. 

On December 9, 2019, the WADA executive com-

mittee adopted a unanimous decision on the suspension 

of Russian athletes from international competitions for 

four years. During this period, athletes will not be able 

to compete in international competitions under the Rus-

sian flag. Including, the Russian team will not be al-

lowed to participate in the 2020 Olympics in Tokyo. 

Individual athletes who have proven their non-involve-

ment in the Russian doping scandal will be able to par-

ticipate under a neutral flag and without performing the 

Russian anthem. [13] 

Such phenomena lead to decline in Russia's au-

thority on the world stage. Though, it results in increase 

of V. Putin’s popularity, because Russian people see 

him as a “defender” of the nation in the struggle with 

the West. Also, as most of the accusations are thought 

to be baseless by the people, their feelings are offended, 

and this also unites the population against the “external 

enemy”. 

Conclusion 

Russia is a developing country and it faces a num-

ber of social and economic problems: societal disinte-

gration, extreme nationalism, economic imbalance in 

different administrative regions, as well as obvious dis-

approval of Russian policy by the international actors. 

Therefore, the government looks for tools of soft power 

to unite the nation and to raise the country’s authority 

on the world arena. Here sports play a special role: Rus-

sian sportsmen, who are successful in international 

competitions, like the Olympics or FIFA World Cup, 

make the citizens proud of their nation. Thus, aware-

ness of victory and triumph pulls the people of Russia 

together and diminishes the factors of societal tension. 

Simultaneously, such an international success, which 

proves the strength and power of Russians, increases 

state’s prestige on the global stage.  

Nevertheless, recently some doping-related scan-

dals occurred. Russian sportsmen were suspended from 

participation in the 2020 Olympics in Tokyo, as they 

had been accused in doping. This fact turned to be one 

more aspect of clash between Russia and other coun-

tries. However, surprisingly, this international failure 

resulted in nation’s unification and integration against 

the external enemy. 

So, sports act as an independent “soft power” 

mechanism in the national strategy of the Russian Fed-

eration policy. 
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