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THE PROCESS OF FORMING ECONOMICALLY SUSTAINABLE
FARM PRODUCTIVE CAPACITY
Abstract. The theoretical reconsideration of views on the nature of the
production capacity in the system of modern economic relations correct its
scientific significance, focusing on the role it should play. In the study are
substantiated the organizational and economic features of formation
economically resistant productive capacity of agricultural enterprises and
methodological foundations of research.
In the article are researched the industry features formation and use of
productive capacity in the agricultural enterprises of Kiev region and evaluated
the current state of resource potential of the region and provided a system of
economic evaluation of production potential in enterprises.
In the research are grounded strategic directions of formation and use of
production potential of agricultural enterprises; developed proposals for
improving the mechanism for stimulating efficient use of production potential in
agriculture and ensure economic security of the production capacity of farms;
implemented optimization of production potential of agricultural enterprises.
Keywords: economically sustainable production capacity, agricultural
enterprises, employment potential, land potential strategic directions, economic
security, optimization
Formulas: 1, fig.: 3, tabl.: 4, bibl.: 14
JEL Classification: F14, J43, N50, O13
Introduction. With the development of different forms of ownership in
the domestic agricultural sector and its reforming the priority becomes to solve
the problem of reproduction and efficient use of production capacity, especially
the resource part. Insufficient development of the legal framework reduces the
efficiency and limits the scope of instruments for general system of measures of
economic performance playback and preserves productive capacity.
Literature review and the problem statement. Studying of the
formation and use of production potential of agricultural enterprises are
dedicated the works of scientists: V. Andriychuk, Z.Gerasimchuk, V. Galushko,
O. Gudzinsky, M. Gladiy O. Ermakov, Kaletnik, N. Krasnokutsky, P. Layko,
M. Lendel, M. Malik, P. S. Makarenko, V. Mesel - Veselyak, Moroz, B. Paskhaver,
P. Sabluk, V. Tregobchuka, I. Fedonin, O. Shkilyov, A. Yuzefovich, etc.
However from a scientific and practical point of view, the theoretical basis
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for the formation and effective utilization of productive capacities of agricultural
enterprises are not investigated that served the purpose of our research and
writing.
Research results. The change of theoretical views on the nature of the
production capacity in the system of modern economic relations corrects its
scientific value and focuses on the role that it should play. Land, labor and
material resources are elements of the production potential of the enterprise. On
the other hand the production potential of the company acts as system of
resources and competence of the company, able to solve certain goals. On the
other hand the production potential of the company acts as a system of
resources and competence of the company, able to solve certain goals.
Therefore, patterns of production potential of the enterprise should be
investigated as a combination of their individual patterns of its components. The
elements of the production potential of the enterprise to be specifically adapted
to the requirements of production and therefore the production potential of the
company are formed economic system.
A result of research proved that the main role in the formation and use of
productive capacity of agricultural enterprises play its components, and its
systematization represented in Figure 1.
- Definitions of agro climatic
conditions;
- providing with mineral raw
material resources;
- Managements of land resources
and their level of development.
Natural
resource
potential

- Attraction of investment and innovative
means;
- Financial independence;
- Use of organizational and technical and
information opportunities;
- Achievements of ecological equilibrium;
- Determination of level of expenses.

Economically proofof
agricultural enterprises
production potential

Economic
safety

Reproduction
potential

Labor
potential

- Resistance to threats of the market
environment;
- Observance of quality control of
production;
- Expansion of sales markets;
- Ensuring economic growth;
- Achievement of the objectives and tasks
according to development strategy.

- Rational distribution of a manpower
(achievement of infrastructure
potential);
- Improvement of personnel policy;
- uses of administrative methods;
- Creation of social and economic
conditions.

Figure 1 – The structure of economically sustainable production potential in the
agricultural enterprise
Source: own researches

From the scientific point of view a rational formation and effective use of
economically steady production capacity of the agricultural enterprises can be
10
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provided only in that case when in practice take place: first, large-scale
application progressive, highly productive and ecologically safe of technologies;
secondly, expanded reproduction and updating of all components of elements of
land and resource potential of agro-industrial production; thirdly, rational use
and comprehensive protection of natural resources of agricultural purpose.
The constituent elements of economically sustainable production potential
of the agricultural enterprises should operate in accordance with the specific
features and patterns of development, from identifying which depends on the
formation, increasing the capacity of existing entities in the region.
Methodological approaches to promote economically sustainable
production potential should be based on trending the relationship of the
individual components such as the formation, development and effective use. It
will allow with the help of elasticity coefficients set optimum proportion cost of
reproduction of the structural elements of the production capacity.
Agriculture is one of the leading branches of economy in Kiev region. On
the volume of agricultural production, the capital region traditionally takes 1 - 2
place in Ukraine. In 2014 farms of Kyiv region produced 15874,3 millions UAH of
gross output of agriculture, including 10210,6 millions UAH was made by
production of plant growing and 5663,7 millions UAH was the production of
animal husbandry. The share of production of plant growing in the total amount
of agricultural production of the region exceeds 64,0%. The conducted
researches convince that increase in production of crop and livestock production
by the agricultural enterprises of capital area can be possible on condition of
strengthening of their production potential.
Table 1 – Calculation of cost of production capacity of the agricultural
enterprises of Kiev region
Indicator
The area of agricultural land,
hectares , including:
arable
haymaking’s
pastures
Monetary assessment of 1 hectare of
agricultural grounds, UAH including
Arable
haymaking’s
pastures
Monetary assessment of agricultural
grounds, millions UAH
including:
Arable
haymaking’s
pastures
Assessment of production potential,
mill. UAH.
Production potential per 1 hectare of
agricultural grounds, thousands UAH
Structure of production potential, %
agricultural grounds
work force

2009

2010

2011

2012

2013

984,5

960,5

959,0

941,6

924,1

901,8
7,0
39,6

883,2
7,1
36,2

882,4
6,9
36,3

868,6
7,0
34,3

854,6
6,7
32,3

35,3

33,2

32,6

31

29,6

9861
9953
52464

11366
11472
60467

12035
12147
64029

12035
12147
64029

20037
21330
64029

5907

6809

7210

7210

7210

3694
9707
8976
367

4258
10949
10132
429

4509
11569
10719
442

4509
11386
10551
448

4509
19024
18229
429

172,1

191,2

218,4

259,8

292,0

10480

10399

10549

11925

13751

28572
29021
34,0

32099
33419
34,1

33853
35301
34,2

37454
39777
30,4

49468
53531
38,5

Source: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy 2014; Gholovne upravlinnja statystyky u Kyjivsjkij
oblasti 2014

© Oleksandr Ermakov, Vitalii Nahornyi
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Gross agricultural production enterprises and farms changed their
proportion in comparison with 2000 as the share of agricultural products by
agricultural enterprises has increased significantly and constitute 64.0%.
Based on the valuation of the main components of the productive potential
of agricultural enterprises of Kyiv region listed in Table 1 and Fig. 2, it was found
that during 2009-2013 there was growth in the region of total production
capacity, which amounted to 20,4%.
Labor potential, million UAH
Financially technical potential, million UAH
Land potential, million UAH
60000

13751,3
50000
40000

10479,7
30000
20000

8384,6

10000

9707,3

10399,1

10548,7

10750,7

11735,6

11924,8

15933,8

14142,7

19024,4

10948,8

11569,2

2010

2 0 11

11386,3

0

2009

2012

2013

Figure 2 – Components of production capacity of the agricultural enterprises of
Kiev region
Source: own development

As for the individual components of production capacity of agro producers
of the region, the way we see from this fig. 2, they have some specifics on it
formation. For example, the valuation of labor potential of the agricultural
enterprises of Kiev region is much less than the logistics and land potentials. In
2013 in Kiev region were employed 724.3 thousand people, including in
agriculture, hunting and forestry employed more than 45.8 thousand people. The
average number of hired workers at the enterprises, institutions, the
organizations and their separate divisions with number of hired workers 10 and
more people engaged in for agriculture and providing the related services was
45,4 thousand people. The analysis shows that while the monthly average
nominal salary of one full-time employee in agricultural enterprises in 2013 rose
to 15.7% in 2010, but it remained one of the lowest among all economic
activities and amounted to only 1861 UAH. It in turn complicates process of
formation of effective labor potential in the agricultural enterprises due to the
lack of the due level of motivation of work.
As is known, the complex of organizational and economic measures
envisaged by the agrarian reform on land as the main means of production and
aimed at radical changes in agriculture had not found their effective
implementation. Therefore, the implementation of effective land use potential of
agricultural enterprises in the country continues. One of the main reasons for it
is the material support of farming, which does not meet modern technology
requirements of sustainable farming. It should be noted that the machine-tractor
park in the agricultural enterprises of Kyiv region for 2010-2014 years (Table. 2)
decreases and today the number of vehicles in them is 50-65% of the

12

© Oleksandr Ermakov, Vitalii Nahornyi

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 4(11) 2016 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 4(11) 2016

technological requirements. Features about the volume of production and sales
of crop and livestock production determine the development and features
material-technical base of the agricultural enterprises.
Table 2 – Statistical information on the number of vehicles in the farms of Kyiv
region (On the end of the year; units)
Years
Type of equipment
Tractors of all brands
combine harvesters
corn harvesters
forage harvesters
Flax harvesting
Potato harvesters
harvesters are roll
Machines for sowing and
planting
mowing machines are tractor
Milking machines and units
Distributors of forages for:
cattle
pigs

2010

2011

2012

2013

2014

8554
1643
125
580
12
59
765

7993
1537
105
540
5
57
761

8279
1612
114
478
5
56
733

8383
1549
97
456
5
57
748

7908
1458
89
395
4
51
822

2014 in%
2010
92,4
88,7
71,2
68,1
33,3
86,4
107,8

3673

3446

3695

3753

3896

106,1

707
891

662
925

677
1026

698
1003

710
950

100,4
106,6

441

416

391

379

346

78,5

57

59

51

65

67

117,5

Source: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy 2014; Gholovne upravlinnja statystyky u Kyjivsjkij
oblasti 2014

Increase and improvement of ways of production will provide increase of
equipment of a certain agricultural enterprise and represent a material basis of
its production capacity on defined crop and livestock branches.
Estimation of a current state of production capacity of the agricultural
enterprises points to negative tendencies which were shown in development of
agrarian sector, namely: decrease in economic fertility of lands; insufficiency
financial and technical ensuring and mechanization of productions; essential
decrease in motivation of work, low level of a salary; falling of production and
technological discipline; lack of innovative strategy of economic growth and so
forth.
At the same time, the carried-out analysis demonstrates also a positive
tendency at the present stage of development of agrarian branch that production
of mineral fertilizers and other agrochemical products in Ukraine has grown in
comparison with previous years.
For careful studying of a problem of formation of economically steady
production capacity of the agricultural enterprises with attraction of methods of
group and the multiple-factor correlation and regression analysis was
investigated the influence of a resource of security on production of gross output
with 1 hectare of agricultural grounds.
The correlation and regression model of interrelation between productions
of gross output of plant growing on 1 hectare of agricultural grounds (Y), from
factorial signs (X) has an appearance of a formula (1):
Y=–65,52+13,99 X1+1,38X2+1,40X3+3,04X4+1,36X5+0,61X6,
(1)
where X1 - the earth security of 1 worker in plant growing, hectare; X2 −
expenses on compensation on 1 hectare of agricultural grounds, UAH; X3 − costs
of fertilizers of 1 hectare of agricultural grounds, UAH; X4 − expenses on oil
products on 1 hectare of agricultural grounds, UAH; X5 − expenses on

© Oleksandr Ermakov, Vitalii Nahornyi
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depreciation on 1 hectare, UAH; X6 − expenses on fee of the third-party
organizations on 1 hectare of agricultural grounds, UAH.
The results of the analysis determined that the degree of distress
communications between the studied traits is high because the coefficient of
multiple correlations is 0.8155. Thus, we can conclude that each factor variable
significantly affects to the results. According the calculated elasticity we can draw
the following conclusions: with the increasing availability of land employee wage
costs, fertilizer, petroleum, depreciation, labor activities and collaborating
institutions per 1 ha of agricultural land by 1% compared to the average values
in the sample gross output of crop production per unit area increases
respectively 0.172 ; 0,088; 0.223; 0.366; 0,068 and 0,61%.
Partial correlation coefficient is = 0.3848, the correlation coefficient of
gross crop production per 1 ha of agricultural land with coverage of workers in
the excluded land impact factor X2, X3, X4, X5 and X6. Similarly, the partial
correlation coefficients equal = 0.1997, 0.3863 =, = 0.3969, 0.2414 =, =
0.2021.
On private in coefficients of correlation it is possible to draw a conclusion
that the most important factors of influence on production of gross output of
plant growing from among the studied factors is to the earth of providing
workers, expenses on fertilizers and oil products.
In the process of justification for the optimum utilization of the production
capacity of farms should be defined optimal parameters of sustainable
development of industries in the enterprises, their specialization and economic
assessment of other sectors, the conditions for sustainable use of land and labor
resources, introduction of zonal farming systems, innovative technologies of
growing crops etc.
Objectives

Ways and tools

Formations of
natural resource
potential

Algorithm of
achievement

Strategic
objectives

Achievements
of
economically
proof of
production
potential

Formation of
labor potential

Formation of
information
potential
Formation of
innovative
investment
potential

Providing with
land resources
Technological
support
Material
support

The received
results

Economic development
of the agricultural
enterprise

Social development of
the agricultural
enterprise

Ecological
development of the
agricultural enterprise

Financial
provision

Figure 3 – Algorithm of achievement of economically steady production capacity
of the agricultural enterprises of Kiev region
Source: own researches
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During the research process was identified the negative trends in the use
of inputs and this causes advisability developing strategic directions of economic
sustainability of production potential of agricultural producers to ensure
ecologically safe and efficient use of existing capacity.
It, in turn, provides for the development algorithms achieve economically
sustainable productive capacity farms (Fig. 3), which includes information and
innovative - investment processes.
Building of economically resistant productive capacity of agricultural
enterprises should first of all be focused on efficient use, which will increase total
production of agricultural products.
Estimation of economic security of productive capacity of agricultural
enterprises depends on the accurate identification of threats from certain
selection parameters (indicators) of manifestation, and the complex measures
necessary to prevent danger, appropriate scale and nature of threats. In this
regard, it is necessary to develop the system of quantitative and quality
indicators of economic security of the enterprise (tab. 3) in which the main
classification groups of indicators are presented.
Table 3 – Main classification groups of indicators of economic security of the
agricultural enterprises
Production indicators
- Dynamics of production (growth, recession, etc.);
- actual level of utilization of capacity;
- Share of research works (R & D) in a total amount of works;
- share of research works in the total amount of "Research & Development";
- Rate of updating of fixed assets;
- Stability of production;
- Specific weight of production in GDP (for especially large enterprises
monopolists);
- Assessment of competitiveness of production;
- Age structure and technical resource of machine tractor park
Financial indicators
- Volume of "portfolio" of orders;
- the actual and necessary volume of investment (for maintenance and
development of the available potential);
- level of innovative activity (volume of investment into innovations);
- level of profitability of production;
- capital productivity (capital intensity) of production;
- Arrears (debit and creditor);
- Share of security with own sources of financing.
Social indicators
- compensation level in relation to an average value in agriculture or economy in
general;
- level of debt on a salary;
- losses of working hours;
- structure of personnel potential (age, qualification)
Source: own development

As a result of research we have formulated a definition of "economic
security of productive capacity of agricultural enterprises" as a set of industrial
components which ensure high and sustainable economic growth of the entity in
which the company is able to effectively counteract possible threats internal and
external environment, and achieve their goals and objectives through the
implementation of chosen strategy.
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Substantiation of optimal structure of productive capacity of agricultural
enterprises should be based on multivariate calculations of needs of the
enterprise in land, labor, material and financial resources in view of the further
intensification and specialization of production complications inter-economic
relations and so on.
Table 4 – Optimization of indicators of industrial and economic activity of
"Pereselenske" of the Kagarlik region of Kiev region for 2017
Indicators

2012р.
fact

Results of optimizing calculations of use of agricultural
grounds on options
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ

Production, t
grain

9198,5

10159,6

10228,0

9565,9

10159,6

10206,4

11470,9

sunflower seeds
890,0
soy seeds
243,0
milk
1029,9
Meat (live weight)
48,6
Gross output in the
comparable prices of
17335,0
2010, Thousand.
UAH
including on 1
hectare of
6163,9
agricultural grounds,
UAH
The number of the
workers occupied in
agricultural
96,0
production, the
person
Need for mineral
fertilizers, centers of
1421,0
active ingredient
Cash operating costs,
13994,9
thousand UAH.
The attracted loans,
0,0
thousand. UAH
Product sales, t
grain
7423,7

655,5
347,4
1311,8
74,2

660,2
370,2
1311,8
59,9

655,5
3,3
1944,1
88,8

655,5
203,9
1620,0
59,9

655,5
398,9
1391,2
51,5

725,3
358,4
1621,0
60,0

19132,1

19090,7

20025,8

19568,8

19206,6

21554,1

6823,5

6744,6

7123,7

7018,0

6787,5

6994,2

81,2

79,7

108,2

85,5

76,5

87,7

1637,4

1651,6

1533,9

1618,7

1652,9

1804,6

17850,0

17850,0

17850,0

17850,0

17850,0

17850,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

8211,5

8343,7

7533,0

8218,8

8339,5

9342,8

sunflower seeds

876,0

604,9

609,3

604,9

604,9

604,9

669,4

soy seeds

218,7

312,7

333,2

3,0

183,5

359,0

322,6

milk
Meat (live weight)
Revenue, thousand
UAH.
Full prime cost of real
production, thousand
UAH.
Profit, thousand. UAH
Level of profitability,
%

892,6
49,1

1220,0
69,9

1220,0
56,9

1808,0
84,4

1506,6
56,9

1293,9
48,9

1507,5
57,0

15463,7

25718,0

25799,8

25799,9

26279,8

26206,0

29184,3

15051,3

20585,9

20499,5

20924,1

20704,6

20550,7

22921,2

412,4

5132,1

5288,3

4875,9

5575,2

5643,9

5685,8

2,74

24,9

25,8

23,3

26,9

27,5

24,8

Source: own development
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On the basis of economic and mathematical modeling established that in
practice of managing CAP "Pereselenske" of the Kagarlik region of Kiev region of
economically appropriate use of the fifth version of the optimization of industrial
structure.
Implementation of the model that was carried on a personal computer by
means of a package of applications Microsoft Excel, provided an opportunity to
get the dissertation are projected performance industrial and economic activities
of agricultural enterprises investigated (tab. 4).
Achievement of the plan indicators of productivity of crops, animal
productivity and optimize the structure of sown areas and livestock feed rations
makes it possible to increase production and sales and receive in 2017 to 5.2
million profit compared with 2012, which is recommended other farms in the
region.
Conclusions and prospects of further researches. On the basis of the
research we proposed the concept of «economically sustainable production
potential of agricultural enterprises». It is considered as a set of favorable
organizational and economic capabilities and optimization of industrial enterprise
resources to ensure its flexible response to the threat of internal and external
market environment. In this way a high profitability achieved in production and
economic activity for sustainable economic growth and creation of favorable
socio-economic conditions for workers.
The balanced formation of resources is an important precondition for their
effective use. Assessment of the means of production in the farms of the region
is a key issue in this regard Formation of the resource potential of agricultural
enterprises it makes the existence of such principles, based on the potential
response to the impact of science and technology in production, that would cover
quantitative and qualitative characteristics of resources and production
outcomes.
The development of all components of production capacity, especially land,
is a prerequisite for the competitiveness of agriculture. We suggest strategic
directions for the formation of economically sustainable production potential of
farms that takes into account the interaction of land, labor, material and
technical potential of agricultural enterprises. It allows us to calculate the best
options for combining various elements of the production capacity of farms to
produce output set. And also it allows evaluating internal reserves to increase
production, reduce costs and increase the income of agricultural commodity and
equity of the company.
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СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В
УКРАЇНІ
Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан фінансового
забезпечення реалізації державної регіональної політики в Україні,
акцентовано увагу на визначених чинним законодавством основних його
фінансових механізмах: міжбюджетних трансфертах з державного бюджету
місцевим бюджетам; капітальних видатках державного бюджету; державних
цільових програмах; програмах і заходах, що реалізуються за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку; угодах щодо регіонального
розвитку; об’єднаних на договірній основі ресурсів суб’єктів регіональної
політики. Виділено основні проблеми фінансового забезпечення, які
вимагають подальшого впровадження елементів ринкової моделі управління
державними коштами.
Ключові слова: фінансове забезпечення, бюджетні механізми,
державний бюджет, місцеві бюджети, державна регіональна політика
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ACTUAL MECHANISMS OF FINANCIAL MAINTENANCE OF THE
STATE REGIONAL POLICY IMPLEMENTATION
Abstract. In the article the present state of financial maintenance of the
state regional policy implementation in Ukraine is analyzed, the attention is
focused on its main financial mechanisms defined by the applicable legislation:
intergovernmental transfers from the state budget to local budgets forming their
income and expenditures for their functioning; capital expenditures of the state
budget decreased by three times for the period of 2011-2014; state target
programs, a significant number of which results in the dispersion of funds;
programs and events realized by the state fund for regional development;
agreements on regional development, the adoption of which is decelerated
during recent years at the central level; combined on the contractual basis of the
regional policy resources, on the mechanism that covers a considerable variety of
methods, forms, instrument and techniques of financial impact on regional
development. The main problems of financial maintenance have been pointed
out. They require further implementation of market model elements of public
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funds management, improvement of the process of budget resources formation
and use for capital expenditures and for implementation of state target
programs, increasing the efficiency and effectiveness of functioning of the state
fund for regional development.
Keywords: financial support, budget mechanisms, state budget, local
budget, the State regional policy
Formulas: 0, fig.: 0, tabl.: 2, bibl.: 12
JEL Classification: Н61, Н70, Н72
Вступ. Розробка ефективних механізмів фінансування реалізації
державної регіональної політики є однією з ключових проблем економічної
науки. Особливої актуальності дана проблема набула для України на
сучасному етапі розвитку в результаті впливу екзогенних та ендогенних
чинників. Наростаючі світові макроекономічні та макрофінансові дисбаланси
призводять до збільшення суперечностей у задоволенні інтересів
національних економік і водночас до пошуку альтернативних варіантів
забезпечення ефективного розвитку економік різних держав за умов
посилення глобалізаційних процесів. Серед глобальних дисбалансів,
насамперед, виокремлюють:
 поглиблення просторових диспропорцій у створенні, нагромадженні
і використанні фінансового потенціалу;
 механізмів розподілу, перерозподілу та використання фінансового
потенціалу між державами, а також окремими країнами за відсутності
теоретико-методологічних засад їх функціонування;
 соціального забезпечення населення у різних країнах світу;
 збільшення міграційних процесів з бідних країн та країн охоплених
військовими протистояннями у високорозвинуті країни, особливо Європи
[Козоріз, 2013].
Аналіз досліджень та постановка завдання. У цьому контексті
увага сучасних зарубіжних дослідників, а саме: О. Бланшара, Дж. Дель'Аріца,
П. Муаро [Blanchard, Dell'Ariccia, Mauro 2013], Д. Бредлоу [Bradlow 2011],
Дж. Петерс, Г. Вальтмеєра, [Peters, Weltmeyer 2002], Дж. Е. Стігліца [Stiglitz
2010; Стиглиц 2011], Т. Фрідмана [Фридман 2006] присвячена проблемам
макрофінансових дисбалансів, ролі міжнародних фінансових інституцій у
процесах стабілізації державних фінансів, розвитку фінансових механізмів
забезпечення реалізації важливих як економічних, так і соціальних проектів,
що пов'язані з пошуком шляхів вирішення актуальних проблем на рівні
окремих країн у напрямку об'єктивного перегляду сучасних економічних
теорій на відповідність сучасним реаліям. Під впливом глобальних проблем
відбувається і розвиток національної економіки України як невід'ємної
складової світового господарства. Одночасно глобальні дисбаланси
посилюються вагомими внутрішніми проблемами, які гальмують розвиток
фінансових відносин в країні та знижують їх ефективність, що вимагає
власних підходів, зокрема до ефективного державного регулювання
регіонального
розвитку
національної
економіки,
його
фінансового
забезпечення.
Вітчизняні учені зосереджують значну увагу на дослідженнях
загальних теоретичних і методологічних засад становлення, розвитку і
модернізації фінансової політики держави. Ці проблеми змістовно розкриті у
працях: О. Барановського В. Боронос, О. Вовчак, Г. Возняк, В. Гейця,
Б. Данилишина, М. Козоріз, А. Кузнецової, М. Крупки, В. Піхоцького,
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О. Пшика, Т. Смовженко, І. Сторонянської, М. Хмелярчук. Безперечно, внесок
згаданих вчених в українську наукову думку важко недооцінити.
Метою даної статті є аналіз сучасних фінансових механізмів державної
регіональної політики та визначення їх основних проблем, які вимагають
подальшої модернізації.
Результати дослідження. У лютому 2015 р. прийнято Закон України
«Про засади державної регіональної політики» відповідно до якого сутність
державної регіональної політики полягає в системі цілей, заходів, засобів та
узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб, з метою створення умов для
динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх
соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення,
додержання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для
кожного громадянина незалежно від його місця проживання. На нашу думку,
дуже суттєвим моментом є наголошення на узгоджених кроках всіх рівнів
органів влади і самоврядування, що покладає відповідальність на всі суб’єкти
регіональної політики за успішну її реалізацію.
На сьогодні державна регіональна політика в Україні як ніколи вимагає
координації її цілей, заходів та завдань з фінансовим забезпеченням. Адже,
фінансове забезпечення розвитку регіонів України є чималою проблемою, що
перманентно вирішувалась упродовж останніх років у напрямку підтримки
регіонів, а не їх розвитку. При цьому, система надання фінансової підтримки
завжди перебувала у надмірній залежності від рішень вищих органів влади,
що не залишало місцевим органам влади та органам місцевого
самоврядування простору для діяльності та прояву ініціативності у пошуку
ресурсів [Возняк 2014] для розв’язання проблем фінансового забезпечення
серед яких необхідно виділити:
 хронічний дефіцит фінансових ресурсів у органів місцевого
самоврядування на виконання делегованих повноважень та недостатність
власних доходних джерел;
 непрозорість формування показників місцевих бюджетів та
розподілу обсягів міжбюджетних трансферів;
 обмежений доступ місцевих бюджетів до ринку запозичень;
 низька результативність використання бюджетних коштів.
Наголос
на
державних
фінансах
та
бюджетних
механізмах
фінансування процесів регіонального розвитку традиційно переважає у
фінансовій політиці держави.
Слід зазначити, що у контексті цієї статті, автор підтримує позицію, що
бюджетні механізми – це сукупність певних видів бюджетних відносин,
специфічних методів, форм, стимулів та інструментів формування і
використання бюджетних коштів у цілях стійкого розвитку регіону. Водночас
бюджетні механізми - це добре налагоджена економічна структура, що
відображає послідовність і методи дій відповідних державних органів у
процесі мобілізації та використання бюджетних коштів [Возняк 2014].
Зазначеним вище законом України, у розділі IV «Фінансове
забезпечення державної регіональної політики» (ст.20) конкретизовано
механізми фінансування держаної регіональної політики. Розглянемо їх
докладніше.
1. Міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим
бюджетам.
Цей механізм є найвагомішим, адже формує доходи та видатки
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місцевих бюджетів, які спрямовуються на забезпечення відповідного рівня
надання публічних послуг, фінансової спроможності виконувати свої функції,
забезпечувати регіональний розвиток.
За період з 2002 року, з часу прийняття Бюджетного кодексу України(
у редакції 2001 р.) по 2014 рік (з урахуванням внесених змін та доповнень у
2010,2013 та 2014 роках) роль фінансової допомоги з державного бюджету
місцевим бюджетам зазнала значних трансформацій щодо збалансування
бюджетів, перерозподілу коштів, запровадження інструментів бюджетного
регулювання. Проте , обсяги державної підтримки з року в рік лише
зростають (див. табл. 1), що не сприяє фінансовій незалежності місцевих
бюджетів.
Таблиця 1 – Динаміка трансфертів з Державного бюджету України місцевим
бюджетам у 2011-2016 роках (млрд.грн)
Трансферти
2011р 2012р
2013р
2014р
2015р 2016р
звіт
звіт
звіт
звіт
план
план
Трансферти всього,
95,3
125,8
117,2
132,5
179,34
***
в т.ч.
-дотація
43,6
51,6
55,7
60,7
**
**
вирівнювання
-базова дотація
-реверсна дотація,
-субвенція
соціального захисту
населення
-освітня субвенція
-медична субвенція
-інші субвенції та
дотації

-

-

-

-

5,36
3,64

4,8
3,11

-

43,1

48,7

50,3

-

-

-

-

-

-

43,44
46,18

44,78
44,32

-

31,1

12,8

21,5

80,72

***

Джерело: складено на основі звітів Міністерства фінансів України у 2013, 2014р та показників
Державного бюджету України на 2015 і 2016 роки [Закон України «Про Державний бюджет
України на 2015 рік»; Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»;
Пояснювальна записка до звіту про виконання Державного бюджету України за 2014 р.]
**Дотація вирівнювання з 2015 року відмінена
***Станом на 1.03.2016р обсяги додатку 7 до Дербюджету на 2016 рік не розписані

Зокрема, згідно з офіційним звітом Міністерства фінансів України за
2014 рік із держбюджету до місцевих бюджетів було перераховано
трансфертів на загальну суму 132536,4 млн. грн. у т.ч. трансфертів із
загального фонду – 117579 млн. грн. При цьому проти 2013 року збільшення
на 15322,7 млн. грн. або 13,1%. Дотація вирівнювання профінансована у
сумі 60669,1 млн. грн. при річному плані 60922,4. У зв’язку із втратою
Україною контролю над деякими територіями Донецької та Луганської
областей місцевими бюджетами обсяг дотації вирівнювання недотриманий в
сумі 253,3 млн. грн. Порівняно з 2013 роком обсяг дотації вирівнювання було
збільшено на 4973,7 млн. грн., або на 8,9%.
Крім того, у 2014 році місцеві бюджети отримали стовідсотково від
плану додаткові дотації у загальній сумі 3953,6 млн. грн., однак це на 1571
млн. грн. або 28,4% менше ніж у 2013 році.
Серед інших субвенцій, які мали велику питому вагу у структурі
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міжбюджетних трансфертів були:
 субвенція м.Києву на виконання функцій столиці -1800 млн. грн. (у
2013 році такої субвенції не було);
 субвенція на будівництво, реконструкцію та утриманню вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах -2510,2млн. грн., більше на
743,8 млн. грн. або 42,1% ніж у 2013 році;
 субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій, яка у 2014 році була профінансована в обсязі
500 млн. грн. [Пояснювальна записка до звіту про виконання Державного
бюджету України за 2014 р.].
Спостерігається подальша значна трансфертна залежність місцевих
бюджетів від державного бюджету.
Сучасний етап реформи бюджетної системи започатковано наприкінці
2014 року з прийняттям Законів України « Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо формування міжбюджетних відносин» та «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи» й спрямований на децентралізацію
бюджетних коштів, розподіл повноважень між рівнями влади, джерел їх
фінансування та зменшення фінансової залежності місцевих бюджетів від
коштів державного бюджету. Відповідно до останніх змін скасовано дотацію
вирівнювання.
Серед нових видів трансфертів, які надаються місцевим бюджетам з
2015 року визначено: дотації, які в 2015 та 2016рр склали відповідно базова
5,36 і 4,84 млрд.грн та реверсна 3,64 і 3,11 млрд.грн, а також медичну
субвенцію 46,17 і 44,32 млрд.грн., та освітню 43,44 і 44,78 млрд. грн. [Закон
України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»; Закон України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік»]. Запроваджена базова дотація
надаватиметься з державного бюджету місцевим для горизонтального
вирівнювання платоспроможності територій.
Проте, як визначено Державним бюджетом на 2015 рік, ця дотація
надаватиметься бюджетам міст районного значення, селищним та сільським
за умови об'єднання та створення об’єднаних територіальних громад, що з
одної сторони є мотивацією для створення таких громад, а з другої – значно
погіршує у перехідному періоді фінансове забезпечення переважаючої
кількості міст, селищ, сіл, які не об'єдналися у територіальні громади , без
важливих джерел податкових доходів: податку на доходи фізичних осіб,
плати за землю, на які у 2013 році припадало три четвертих податкових
надходжень відповідних бюджетів. Адже на початок 2016 р. в Україні
офіційно визнано лише 159 територіальних громад, перелік яких визначено
додатком 10 до Державного бюджету України на 2016 рік і які мають прямі
міжбюджетні відносини з державним бюджетом. На думку багатьох практиків
і науковців це є позитивним кроком.
Попри позитивні зміни, внаслідок систематизації бюджетних та
податкових новацій, запроваджених з 2015 року, міжбюджетні трансферти
залишаються вагомим інструментом впливу уряду, зокрема Міністерства
фінансів України, на місцеві бюджети у «ручному режимі».
2. Капітальні видатки державного бюджету.
Аналіз структури видатків державного бюджету за економічною
класифікацією за останні роки засвічує значне скорочення обсягів
капітальних видатків з 43,1млрд.грн. у 2011 році до 14,8 млрд.грн. у 2014
році з одночасним невиконанням планових завдань (див. табл. 2)

© Svitlana Pukhyr

23

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 4(11) 2016 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 4(11) 2016

Таблиця 2 – Капітальні видатки Державного бюджету України у 20112014рр.
Капітальні
2011р
2012 р
2013 р
2014 р
видатки
Планові видатки,
43,1
45,0
29,6
14,8
млрд. грн.
Фактичні видатки,
31,3
29,5
17,8
7,4
млрд. грн.
Процент
72,5
65,5
60,3
49,9
виконання, %
Джерело: Пояснювальної записки до звіту про виконання Державного бюджету України за
2014 р.

Капітальні видатки державного бюджету у 2014 р. були обмеженими,
що обумовлено перерозподілом бюджетних коштів на потреби оборони та
виконання державою соціальних зобов’язань. Вони зменшились у 2014 р.
проти 2013р –на 58,5% або на 10,4 млрд. грн.
Капітальні видатки на підтримку регіонального розвитку, а тим самим
на
реалізацію
багатьох
заходів
державної
регіональної
політики,
фінансуються через систему субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам, зокрема, через субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт
та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах,
субвенцію на виконання інвестиційних програм (проектів). Слід зауважити,
що за результатами аналізу обсягів та кількості субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам, передбачених законами України про
Державний бюджет у 2003-2013 рр, питома вага інвестиційних субвенцій
капітального характеру в загальному обсязі субвенцій щорічно зменшується.
За роки існування цього механізму найбільша частка припадала на 2006р 27,4% (із загальної кількостіі 44 субвенції з обсягом 14,16 млрд грн.
інвестиційні складали -28 з обсягом 3,87млрд грн.) і найменша на 2009 р. 1,3 % (відповідно 18 з обсягом 27,26 млрд грн, інвестиційні 8 з обсягом 0,35
млрд грн.) у 2013 р. цей показник склав - 7,6% (з 27 субвенцій з обсягом
61,56 млрд грн. - 12 субвенцій з обсягом 4,69 млрд грн.). Необхідно
зазначити, що з 2012 року в державному бюджеті окремою стрічкою,
визначаються кошти державного фонду регіонального розвитку, які
спрямовуються на інвестиційні проекти регіонального розвитку.
У 2015 році Державним бюджетом України місцевим бюджетам було
передбачено кошти державного фонду регіонального розвитку в обсязі 3
млрд грн., а також, окрім медичної та освітньої субвенцій та субвенцій на
підготовку робітничих кадрів, 25 інших субвенцій на загальну суму
78,7 млрд грн., з яких 9 інвестиційні з обсягом 1,8 млрд грн. [Закон України
«Про Державний бюджет України на 2015 рік»].
У 2016 році, відповідно до бюджетно-податкових новацій, Державним
бюджетом України передбачено на підтримку державних та регіональних
інвестиційних проектів кошти в обсязі 485 млн. грн., кошти державного
фонду регіонального розвитку в обсязі 3 млрд. грн. та субвенцію з
держбюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад – 1 млрд. грн. [Закон України «Про Державний
бюджет України на 2016 рік»].
Отже, капітальні видатки з державного бюджету, як механізм
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фінансового забезпечення не носить системного характеру щодо процесу
формування та використання бюджетних ресурсів на досягнення певних
цілей та завдань державної регіональної політики.
3. Державні цільові програми.
Цільові програми розробляються центральними органами виконавчої
влади за участю місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, науковців й громадських організацій та приймаються на
державному рівні (у переважній більшості затверджуються постановами
Кабінету Міністрів України) за окремими сферами , секторами, галузями
соціально-економічного розвитку держави, окремих регіонів та територій.
Важливе місце серед цих програм займають державні цільові програми
подолання депресивності окремих територій та розвитку транскордонного
співробітництва.
Суттєвим
недоліком
цього
механізму
фінансового
забезпечення державної регіональної політики є щорічний перегляд переліку
програм при прийнятті державного бюджету, що значно впливає на
виконання заходів цих програм. Так, у 2010р. було передбачено
фінансування 856 програм, у 2011р-921, у 2012р-560, при цьому що
програми були середньо- і довгостроковими.
Такий підхід до кількості програм обумовлений насамперед
обмеженими можливостями видаткової частини держбюджету. Водночас
велика кількість державних програм призводить до розпорошеності
бюджетних коштів та неефективного їх використання. Необхідно зазначити,
що є значні недоопрацювання і в роботі Міністерства фінансів України, яке в
переважній більшості не узгоджує з регіонами їх позиції та самостійно
приймає рішення щодо бюджетних призначень за тими чи іншими
програмами. Як результат, має місце розподіл коштів державного бюджету у
«ручному режимі» і суб’єктивному підході до фінансування окремих регіонів.
4. Програми і заходи, включаючи інвестиційні програми і
проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку.
Законом України «Про внесення змін до бюджетного кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України» (2012р.) започатковано
фінансування цільових та інвестиційних програм (проектів) підтримки та
стимулювання регіонального розвитку з метою вирішення системних проблем
просторового та соціально-економічного розвитку території, які реалізуються
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Важливо
зазначити, що фінансування ґрунтується на базових принципах, які
визначені засадами державної регіональної політики (2015р.) таких як:
 відповідності Державній стратегії регіонального розвитку України,
відповідній регіональній стратегії розвитку та планам заходів з їх реалізації;
 конкурсного відбору програм (проектів) регіонального розвитку;
 ефективності використання залучених ресурсів;
 спроможності об’єктів
і суб’єктів,
на фінансування яких
залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, самостійно
забезпечувати подальше власне фінансування або утримуватися за рахунок
коштів місцевих бюджетів;
 адекватності фінансової та іншої участі органів місцевого
самоврядування, на території юрисдикції чи в інтересах яких реалізуються
відповідні заходи, програми чи проекти;
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 неупередженого розподілу коштів державного фонду регіонального
розвитку
з
урахуванням
рівня
соціально-економічного
розвитку
адміністративно-територіальних одиниць.
За результатами аналізу звітних та інформаційних матеріалів
центральних органів влади щодо діяльності державного фонду регіонального
розвитку за період 2012-2015 років, можна стверджувати, що і далі існують
системні проблеми щодо обсягів коштів та прозорості розподілу, самостійності
регіонів у визначенні пріоритетності їх спрямування, зокрема, значної
розпорошеності та неефективності використання коштів фонду на вирішення
соціальних проблем в інтересах місцевої громади малої чисельності. Однак,
на нашу думку, механізм його використання є пріоритетним у забезпеченні
фінансування реалізації державної регіональної політики.
5. Угоди щодо регіонального розвитку.
Відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»
(2005р.) укладаються угоди між Кабінетом Міністрів України та Верховною
Радою
Автономної
Республіки
Крим,
обласними,
Київською
та
Севастопольською міськими радами з метою розв’язання регіональних та
міжрегіональних проблем розвитку, при цьому акцентується увага на
максимально ефективному використанні потенціалу регіонів, роль держави
проявляється не у дотаційних і субвенційних підтримках, а в реалізації
спільних заходів в інтересах громади та держави, що має сприяти посиленню
вертикальної та горизонтальної координації діяльності центральних та
місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.
Доречно зауважити, що автор у своїх публікаціях, зокрема: «Угода щодо
регіонального розвитку — один з механізмів реалізації державної регіональної
політики» (2008р.) та «Новий механізм фінансування державної регіональної
політики: угода щодо регіонального розвитку» (2014р.) акцентує увагу на
важливості сучасних фінансово-організаційних відносин з формування та
використання, насамперед, бюджетних ресурсів шляхом вдосконалення
механізму їх реалізації. Проте, досвід реалізації перших 6 угод, зокрема у
Донецькому та Львівському регіонах, висвітлює існування ряду негативних
моментів у системі використання цього механізму:
 відсутність на центральному рівні механізму взаємоузгоджуваності
дій органів виконавчої влади, зокрема між міністерствами, які відповідальні
за формування та реалізацію державної регіональної політики, галузевими
міністерствами і Міністерством фінансів України;
 хронічне недофінансування узгоджених в угодах спільних заходів,
як зі сторони Кабінету Міністрів України, так і відповідної обласної ради;
 перманентне внесення змін у пріоритетні напрями діяльності
центральних органів влади;
 гальмування розв’язання складних проблем об’єктів державного
сектору, які функціонують в областях і негативно впливають на регіональний
розвиток;
 переважаючий політичний підхід до взятих зобов’язань і у Кабінету
Міністрів України, і у відповідної обласної ради.
Фактично механізм фінансового забезпечення державної регіональної
політики вимагає удосконалення та упорядкування.
6. Об'єднання на договірній основі фінансових ресурсів
суб’єктів регіональної політики, державних та приватних партнерів
на
принципах
здійснення
державно-приватного
партнерства,
міжнародних інституцій.
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Цей механізм фінансування державної регіональної політики є дуже
складним , охоплює значне різноманіття методів, форм, інструментів,
прийомів і важелів фінансового впливу на регіональний розвиток, водночас
дуже важливим при зменшенні можливостей державних капіталовкладень,
зокрема в інфраструктурні проекти.
Державно-приватне партнерство це механізм залучення нових джерел
приватного фінансування інвестиційних проектів і програм із збереженням за
державним сектором як прав власності, так і контролю щодо визначення
цілей і завдань проекту. При цьому, приватний капітал повинен сприяти
підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.
Державно-приватне партнерство здійснюється на основі принципів , які
визначені на законодавчому рівні, а саме:
 рівності перед законом державних та приватних партнерів;
 заборони будь-якої дискримінації прав державних чи приватних
партнерів;
 узгодженості інтересів державних та приватних партнерів з метою
отримання взаємної вигоди;
 незмінності протягом усього строку дії договору цільового
призначення та форм власності об’єктів;
 визнання
партнерами
прав
і
обов’язків,
передбачених
законодавством України;
 визначення приватного партнера на конкурсних засадах;
 справедливого
розподілу
між
державними
та
приватними
партнерами ризиків , пов’язаних з виконанням договорів укладених у рамках
державно-приватного партнерства.
Існує три найбільш поширені методологічні моделі щодо використання
на договірній основі фінансових ресурсів держави та приватного партнера:
традиційний, коли кошти державного бюджету є головним джерелом
фінансування, а також держава залучає позикові кошти та інвестує їх у
інфраструктурні проекти; корпоративного фінансування, за якого приватна
компанія-партнер
самостійно
залучає
фінансові
ресурси;
проектне
фінансування за якого прямі кредити надаються спеціально створеній у
рамках проекту державно-приватного партнерства компанії.
Найбільш перспективним напрямом розвитку механізмів фінансування
проектів державно-приватного партнерства, на думку науковців, є проектний
підхід, який забезпечує збалансоване поєднання переваг державного та
приватного фінансування водночас дозволяючи знижувати загальний рівень
ризиків шляхом їхнього перерозподілу між партнерами, учасниками та
споживачами інфраструктурних проектів.
Проте, в Україні існує цілий ряд причин, що значно уповільнюють
використання механізму об’єднаного фінансування проектів в рамках
реалізації цілей і завдань державної регіональної політики. Серед них:
 значний дефіцит бюджетних коштів як на центральному рівні, так і
регіональному;
 відсутність встановленого щорічного фінансування довгострокових
проектів , адже розподіл бюджетних коштів щороку визначається виходячи з
реальних можливостей державного бюджету;
 складність механізму та недосконалість методології надання
державної фінансової підтримки;
 дуже обмежені можливості на місцевому рівні отримання державних
гарантій для реалізації проектів державно-приватного партнерства.
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Важлива роль, як додаткового механізму реалізації системних та
інвестиційних проектів на регіональному рівні належить ресурсам
міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги. Як
зазначається в Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року (2014), починаючи з 2013 року виконується програма Європейського
Союзу « Підтримка реалізації політики регіонального розвитку в Україні»
(бюджет проекту перевищує 20 млн. євро). Готується програма
Європейського Союзу «Місцевий розвиток, орієнтований на громадськість,
етап III», індикативний бюджет якої становитиме 23,8 млн.євро. Водночас
проводиться робота із започаткування програми секторальної бюджетної
підтримки у сфері регіонального розвитку (50 млн. євро), фінансування якої
передбачено за рахунок коштів бюджету Європейської комісії.
За офіційним повідомленням Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України станом на 1.02.2016р впроваджується 276 проектів технічної
допомоги загальною контрактною вартістю понад 3,3 млрд дол. США
[Офіційні повідомлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України].
Серед механізмів фінансування реалізації державної регіональної
політики все більшої ваги набирають кредитні лінії міжнародних фінансових
організацій, зокрема Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР),
Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), Європейського
інвестиційного банку (ЄІБ).
За 23 роки співробітництва МБРР було запропоновано Україні ресурсів
на суму понад 7,94 млрд дол. США. ЄБРР виділив Україні за 22 роки 8,7 млрд
євро. Офіційне відкриття Постійного Представництва ЄІБ відбулося в березні
2011 року. В 2014 році проектний портфель ЄІБ у державному секторі склав
близько 1,46 млрд євро [Офіційні повідомлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України]. Левова частка цих коштів спрямовується на
інвестиційні проекти для модернізації транспортної, міської та енергетичної
інфраструктури.
Однак , у звязку з недосконалістю нормативно-правового забезпечення
в Україні цей механізм фінансування поектів регіонального розвитку
залишається недостатньо задіяним.
Висновки. Отже, існуючі проблеми доводять необхідність модернізації
як у законодавчо-нормативному полі, так і у практиці забезпечення
фінансовими ресурсами на рівні держави, регіонів, територіальних громад
перегляду форм і механізмів фінансового забезпечення державної
регіональної політики в напрямі відповідності реаліям сьогодення,
забезпечення
рівних
умов
регіонального
розвитку,
формування
конкурентноспроможних територіальних громад, здатних реалізовувати
активну регіональну політику.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАНУ КЛАСТЕРА ПРИ ЙОГО
ФОРМУВАННІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ
Анотація. В поданій статті досліджується побудова методики оцінки
стану кластера при його формуванні з врахуванням особливостей,
притаманних високодинамічному економічному середовищу при наявності
кризових факторів та викривленості ринкових відносин.
Використання експертних моделей дозволило отримати широкий масив
якісної (за своїм характером) інформації, що розкрило найважливіші аспекти
стосовно розвитку та функціонування кластера. Авторами запропоновано
багатоступінчатий алгоритм оцінки очікуваного стану кластера на базі
експертних опитувань із застосуванням моделі «Dimonds» М. Портера за
наступними
блоками:
умови
факторів
виробництва
і
основної
інфраструктури; умови попиту; умови стратегічного розвитку і конкуренції;
допоміжна інфраструктура. Додатково були введені блоки, що дозволяють
оцінити інноваційну діяльність кластера та перепони (як зовнішні, так і
внутрішні), з якими він стикається у процесі життєдіяльності.
Для зведення отриманої сукупності показників до комплексного
показника, що визначає міру благополуччя кластера, застосована теорія
нечітких множин. Основними перевагами останньої є можливість її
використання при недостатній інформації, або інформації, яка недостовірна.
Запропонована методика дозволяє оцінити стан кластера та отримати
необхідну
інформацію
щодо
його
інноваційності,
середовища
функціонування; виявити найбільш критичні перешкоди для його стабільного
розвитку та ефективного функціонування. Методика може бути застосована
при розробці стратегій та програм щодо впровадження кластерів в економіку
регіону, для моніторингу стану існуючих кластерів, розробки сукупності
заходів впливу на розвиток кластерів.
Ключові слова: кластер, експертні методи, теорія нечітких множин,
алгоритм оцінки, методика, стратегія, регіон
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EVALUATION METHOD OF CLUSTER STATE AND ITS
FORMATION UNDER TRANSFORMATIONAL ECONOMY OF
UKRAINE
Abstract. This article studies the evaluation method of cluster state under
its formation regarding special features incidental to highly dynamic economic
environment with recessionary factors and bend market relations.
The use of expert models allowed acquiring qualitative (by its nature)
array of information, discovered important aspects as to the development and
functioning of clusters. Authors suggested many stage estimator of potential
cluster state on the basis of expert surveys using M. Porter’s «Dimonds» models
on the following blocks: factors of production and basic infrastructure; factors of
demand; factors of strategic development and competition; supporting
infrastructure. Blocks which provide an opportunity to estimate an innovation
activity of clusters and barriers (external and internal) which they come across in
life activities were additionally introduced.
To consolidate obtained indices to complex which defines the prosperity of
the cluster, fuzzy sets theory is applied. Main advantages of the last one are the
feasibility of using it when there is lack of information or in cases when the
information is unreliable.
Such methods can estimate cluster state and get necessary information
about its innovation, business environment, and find out the most crucial
obstacles for its sustainable development and effective performance. Methods
can be applied in the development of strategies and programs of clusters
implementation into the economy of the region, in monitoring the state of
existing clusters, in working out the set of measures which effect the cluster
development.
Keywords: сluster, expert methods, fuzzy sets theory, estimator,
methods, strategy, region
Formulas: 2, fig.: 2, tabl.: 1, bibl.: 20
JEL Classification: C30, C50, R20
Вступ. Кластер є складною, ієрархічно організованою системою, що
динамічно розвивається (тут і далі під кластером розуміється географічно
локалізована кооперація спеціалізованих суб'єктів господарювання, що
характеризується наявністю інфраструктури й системи взаємозв'язків у
сфері виробництва, реалізації й споживання продукції [Куншенко 2012]).
Повноцінне дослідження таких систем можливо лише при використанні
комплексного підходу, що поєднує в собі різноманітний інструментарій та
спрямований на отримання даних про їх стан та потенціал – галузь
спеціалізації, рівень розвитку, стан «здоров'я», забезпеченість ресурсами
і т.д.
Наявність надсистемних кризових факторів, успадкованих українською
економікою
від
директивно-планової
системи,
несформованість
і
викривленість самої структури економіки, виробничих сил, механізмів
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конкуренції роблять неможливим застосування вже існуючих підходів щодо
дослідження стану кластерів без їх адаптації до специфіки українських
економічних реалій та потребує побудови моделей, що дозволили би
врахувати при прийнятті управлінських рішень невизначеності, яка
породжується зовнішнім і внутрішнім середовищем функціонування кластера.
Аналіз
досліджень
та
постановка
завдання.
Розробкою
методичного інструментарію щодо дослідження стану кластера займалися такі
відомі зарубіжні вчені, як М. Портер [Портер 2001], T. Барнс [Barnes 1996],
Р. Хейтер [Hayter 2001], І.М. Бергман, І. Дж. Фезер [Bergman 2000] та інші.
Серед дослідників ближнього зарубіжжя в даній області працювали: Г.Д.
Боуш [Боуш 2011], який досліджував первинний етап діагностики кластерів
на базі кількісних і якісних методів; С.Н. Растворцева та Н.А. Череповська
[Растворцева 2013], Т.П.°Данько, Є.С. Куценко займалися проблемою
дослідження кластерних структур регіональної економіки [Данько 2012].
Також слід відзначити роботи А.В. Єрмішиної [Ермишина 2005]. Розробкою
побудови моделей поведінки економічних систем та прийняття управлінських
рішень в умовах невизначеності, високих темпів зміни середовища
функціонування та викривлення чи нестачі даних займався А. Недосєкін
[Nedosekin 2003]. Можливості застосування експертних методів задля оцінки
потенціалу кластеризації галузей регіональної економіки досліджувала Н.В.
Алтухова [Алтухова 2011]. Проте, незважаючи на численні дослідження,
розмаїття думок серед науковців щодо суті кластера як феномена, основних
його характеристик укупі з гнучкими, динамічними кордонами, залежністю
його структури і особливостей від етапів життєвого циклу, різноманітністю
проявів у зовнішньому середовищі, не має теоретично обґрунтованого
методичного забезпечення визначення його стану. Відсутній і єдиний підхід
до побудови алгоритму оцінки стану кластера при його формуванні, який би
враховував особливості трансформаційної економіки України. Таке становище
актуалізує подальші дослідження щодо оцінки кластерних структур в
економіці регіону.
Метою статті є побудова методики оцінки очікуваного стану кластера
при його формуванні в умовах трансформаційної економіки України.
Результати дослідження. В умовах глобалізації та інтернаціоналізації
світового економічного простору, одним з найбільш ефективних інструментів
для інноваційної переорієнтації регіонального розвитку, як доводить досвід
економічно розвинених країн та країн, які інтенсивно розвиваються, є
кластери. Стабільність та успішність кластера напряму залежить від стратегій
розвитку кластера та прийнятих управлінських рішень, побудова яких
повинна базуватися на глибокому аналізі та оцінці кластера та виявленні
його слабких та сильних сторін.
Як показав аналіз методів дослідження (ідентифікації та оцінки)
кластера [Борншайн 2015], рішенням поставленої задачі є комбінація
кількісних та якісних методів, яка забезпечуватиме отримання максимальної
кількості інформації при мінімальних ресурсних витратах. Враховуючи той
факт, що особливу важливість в умовах трансформаційної української
економіки набуває аналіз середовища, в якому функціонує досліджуваний
кластер, оцінка існуючих і гіпотетичних перешкод на шляху кластерного
розвитку, а також аналіз інноваційної складової кластера в рамках
переорієнтації економіки на інноваційний шлях розвитку, нами були
сформовані наступні цілі дослідження стану кластера: аналіз потенціалу
кластеризації певної галузі економіки та аналіз динаміки даних процесів;
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ідентифікація кластера та отримання інформації якісного характеру про його
стан; виявлення перешкод на шляху кластерних ініціатив в регіоні та оцінка
їх впливу; аналіз інноваційної складової кластера; отримання інтегральної
оцінки стану кластера на базі оцінок стану основних його складових.
Для
вирішення
поставленого
завдання
сформований
багатоступінчастий алгоритм, який містить формування опитувальних анкет,
формування цільової групи експертів методами кластерного аналізу,
безпосередньо проведення експертного опитування та обробки даних
(рис. 1).
Теоретичним базисом для формування опитувальних анкет була обрана
модель «Dimonds» М. Портера. В рамках зазначеної моделі оцінка стану
кластера проводиться за такими чотирма ключовими блоками факторів:
умови факторів виробництва і основної інфраструктури; умови попиту; умови
стратегічного розвитку і конкуренції; допоміжна інфраструктура. В роботі
сукупність
блоків
факторів
конкурентоспроможності
кластера
була
розширена за рахунок введення блоків, що описують інноваційну складову
кластера та перепони і перешкоди, з якими він стикається та які можуть бути
критичними для його функціонування (блок негативного впливу на стан
кластера). Кожен з блоків оцінки містить ряд параметрів/показників, які
розкривають його зміст (рис. 2 – авторська розробка на базі [Портер 2001]).
Для формування факторів та блоків факторів функціонування та
конкурентоспроможності кластера було сформовано два типи опитувальних
анкет: Анкета А та анкета Б. Анкета А спрямована на отримання даних щодо
наявності у кластера відповідних факторів/ресурсів, які формують його
стійкість та життєздатність. На базі даної інформації формується інтегральна
оцінка стану кластера. Правила ранжування в даному випадку були задані
таким чином, що найбільш представлений ресурс отримував максимальний
ранг, а самі ранги можуть повторюватися в середині блоків.
Анкета Б спрямована на визначення важливості блоків та факторів для
життєдіяльності та функціонування кластера і несе подвійне призначення:
отримати дані для проведення кластерного аналізу первинної групи
експертів, отримати дані для розрахунку вагових коефіцієнтів для подальшої
побудови агрегованої оцінки стану кластера. Ранги в даній анкеті у блоках не
повторюються. Правила ранжування були задані таким чином, що найбільш
важливому блоку/фактору відповідає максимальний ранг.
З використанням кластерного аналізу з «невпорядкованої» первісної
групи експертів було виділено групи з узгодженими поглядами [Мандель
1988; Ватченко 2010].
Оскільки, в опитувальній анкеті використовуються кількісні шкали, то
нами були обрані наступні метрики для проведення кластерного аналізу
[Луценко 2011]: евклідова відстань, квадратична евклідова відстань,
хеммінгова (манхеттенська відстань або відстань міських кварталів).
До вихідних даних анкетування застосовувалося лінійне перетворення,
у результаті якого вихідні дані повинні мати діапазон зміни від 0 до 1. При
інтерпретації отриманих дендрограм використовувався візуальний аналіз,
який припускає «обрізування» дерева на оптимальному рівні подібності
елементів вибірки [Енюков 1989].
Виокремлена група експертів проводила оцінку ресурсів/факторів в
кожному блоці відносно ступеня їх наявності в кластері за анкетою А.
Для обробки експертних даних, з метою отримання ітогових ранжувань
з повторюваними рангами та без повторювання, нами була використана
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методика запропонована А. Н. Павловим і Б. В.Соколовим [Павлов 2005]

Оцінка очікуваного стану
кластера при його формуванні
в регіоні
Формування експертної оцінки
життєздатності кластера

Формування факторів та блоків факторів життєздатності кластера
Блоки моделі М. Портера Dimonds:
блок «умови факторів виробництва і основної
інфраструктури»; блок «умови попиту»; блок
«умови стратегічного розвитку і конкуренції»;
блок «допоміжна інфраструктура»

Додаткові блоки:
блок
«інноваційна
складова»;
блок
«перепони
та
перешкоди»

Формування
опитувальних
анкет
для
оцінки
очікуваного стану кластера:
 анкети А для оцінки забезпеченості кластера
реурсами/факторами;
 анкети Б для оцінки ступеня важливості факторів
та блоків факторів життєздатності кластера.

Формування первісної
групи експертів

Формування цільової групи експертів за анкетою Б
Отримання експертних оцінок щодо важливості блоків факторів
життєдіяльності
кластера
за
анкетою
Б
розрахунок
узагальнених рангів відбір цільової групи експертів засобами
кластерного аналізу за узагальненими рангами блоків факторів

Отримання даних щодо
важливості факторів
життєдіяльності клатера

Отримання даних для розрахунку агрегованої оцінки очікуваного стану кластера

Отримання даних щодо забезпеченості
кластера
ресурсами/факторами
за
анкетою
А
експертами
цільової
групирозрахунок узагальнених рангів

Дані за анкетою Б відносно важливості
факторів та блоків факторів життєздатності
кластера
від
експертів
цільової
групи
(відібрані з даних, отриманих на попередньому
етапі)розрахунок
узагальнених
рангіврозрахунок
вагових
коефіцієнтів
блоків факторів та факторів

Побудова агрегованої оцінки
Розрахунок агрегованої оцінки очікуваного стану кластера та її
розпізнавання із застосуванням нечіткого п'ятирівневого 0-1 класифікатора

Виявлення важелів впливу на стан кластера
Формування сценаріїв поліпшення очікуваного стану кластера
Розрахунок прогнозних значень агрегованої оцінки очікуваного стану кластера
Формування рішень відносно можливості впровадження кластера та
стратегій його розбудови

Рисунок 1 – Алгоритм оцінки стану кластера
Джерело: авторська розробка
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Рисунок 2 – Вихідні дані для побудови анкети щодо оцінки очікуваного
стану кластера

Джерело: авторська розробка на основі [Портер 2001]

© Oleksandra Vatchenko, Оlga Bornschein

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 4(11) 2016 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 4(11) 2016

В результаті проведення експертного опитування визначається
сукупність показників, що характеризують різні сторони прояву кластера в
ході його життєдіяльності та які безпосередньо впливають на його
конкурентоспроможність і ефективність як інструменту регіонального
інноваційного розвитку.
Однак, дані показники можуть змінюватися і переважно змінюються
різноспрямовано: так частина показників може мати достатній рівень прояву,
інші ж – вкрай низький. Тому необхідно було сформувати комплексний
(агрегований) показник, що описує стан кластера в цілому і визначає
прийнятність значень отриманих кластерних показників і, таким чином, є
мірою благополуччя кластеру.
Для вирішення даного завдання нами була обрана теорія нечітких
множин, відміною особливістю якої є можливість використання невизначених
даних [Zadeh 1978; Zadeh 1975]. Це особливо актуально для умов, коли
інформації недостатньо або вона недостовірна [Арахмейко 2001].
Для побудови агрегованої оцінки стану кластера необхідно отримати не
тільки кількісні значення показників, але і їх вагові коефіцієнти, а також
вагові коефіцієнти блоків показників. Для цього використовуються експертні
оцінки за анкетою важливості блоків факторів та факторів функціонування
кластера. Оскільки важливість факторів та блоків визначається за
ранжуванням, то для розрахунку вагових коефіцієнтів використовується
формула Фішберна (1):

pi 

2  n  i  i 
n  n  1

(1)

тут pi – ваговий коефіцієнт і-того фактору; і – ранг фактору; n –
загальна кількість факторів.
При цьому треба враховувати, що ранжування проводилось таким
чином, що найбільш важливий блок/фактор отримував найбільший ранг.
Формула ж розрахована на обернене ранжування.
Наступним етапом є визначення мінімальних і максимальних значень
показників та проведення їх нормування, тобто приведення показників до
деякого стандартного інтервалу. У нашому випадку мінімальні і максимальні
значення закладені в самій опитувальній анкеті. В якості стандартного
інтервалу при нормуванні був використаний інтервал [0; 1] [Nedosekin 2003].
Агрегована оцінка являє собою згортку сукупності блоків показників
стану кластера. При цьому подібна згортка відбувається і всередині блоків,
що формують структуру оцінки. Тоді вираз для розрахунку агрегованої оцінки
буде мати вигляд (2):
m
n

 m n
J   k j   xi  ai    xi  ai  k j 
j 1 
i 1
 j 1 i 1

(2)
де J – агрегована оцінка; хi – перетворене значення i-го показника в jй групі; аi – питома вага i-го показника в j-й групі; kj – питома вага j-й групи
показників; i – номер поточного показника в j-й групі; j – номер поточної
групи показників; m – кількість груп показників; n – кількість показників у
групі j.
n
xi  ai  k j вираз є не що інше, як агрегована
При
цьому
i

1
оцінка за j-м блоком.
Слід зауважити, що в запропонованому алгоритмі оцінка за блоком
«Перепони та перешкоди» береться як від'ємна, оскільки блок спричиняє
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негативний вплив на стан кластера.
Після того, як отримане кількісне значення агрегованої оцінки, його
необхідно інтерпретувати. Дане завдання є завданням інтерпретації
розрахунків для нечітко-інтервальних даних. Для його вирішення
застосовуються
нечіткі
01-класифікатори.
У
загальному
випадку,
класифікатор може мати довільну кількість рівнів, але найпоширенішим є
нечіткий стандартний п'ятирівневий 01-класифікатор, який успішно
застосовується для комплексної оцінки складних систем. Для побудови
зазначеного класифікатора нами була використана методика запропонована
Недосекіним О. О. [Nedosekin 2003].
Правило розпізнавання стану кластера відповідно кількісним значенням
агрегованої оцінки, а також значення для функції приналежності наведені в
таблиці1.
Таблиця 1 – Правило розпізнавання стану кластера
Інтервал значень
показника

Класифікація рівня
параметра

0J<0,15

«вкрай незадовільний»
«вкрай незадовільний»
«незадовільний»
«незадовільний»
«незадовільний»
«середнє»
«середнє»
«середнє»
«благополучне»
«благополучне»
«благополучне»
«гранично
благополучне»
«гранично
благополучне»

0,15J<0,25
0,25J<0,35
0,35J<0,45
0,45J<0,55
0,55J<0,65
0,65J<0,75
0,75J<0,85
0,85J1

Ступінь оцінної
впевненості (функція
приналежності)
1
10  (0,25 - J)
10  (J - 0,15)
1
10  (0,45 - J)
10  (J - 0,35)
1
10  (0,65 - J)
10  (J - 0,55)
1
10  (0,85 - J)

10 (J - 0,75)
1

*Значення функції приналежності визначають вірогідність поданої класифікації
Джерело: [Nedosekin 2003]

Подана методика дозволяє сформувати однозначну оцінку стану
кластера, використовуючи при цьому комплекс напрямів його діяльності та
широкий набір показників. Базування моделі на експертних методах надає
можливість отримати вичерпну інформацію стосовно як самого кластера, так і
середовища його функціонування. Використання теорії нечітких множин для
формування узагальненого комплексного показника стану кластера –
агрегованої оцінки – дозволяє уникнути невизначеності в процесі прийняття
рішення щодо стану кластера при наявності показників, зміна яких є
різноспрямованою.
Висновки. Для врахування умов української економіки, отримання
широкого поля інформації якісного характеру щодо очікуваного стану
кластера при його формуванні, виявлення перешкод для його впровадження,
стабільного та ефективного функціонування, аналізу інноваційної діяльності
кластера та її ступеня був сформований алгоритм оцінки кластера, що
38
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базується на експертних методах.
Обрані етапи формування експертної оцінки кластера в рамках
побудованої
методики:
формування
факторів
та
блоків
факторів
функціонування
та
конкурентоспроможності
кластера;
формування
опитувальних анкет для проведення оцінки; формування первісної групи
експертів; формування цільової групи експертів з первинної групи методами
кластерного аналізу; проведення експертизи експертами кінцевої групи.
Теоретичним базисом для формування опитувальних анкет обрана
модель «Dimonds» М. Портера. В рамках зазначеної моделі оцінка стану
кластера проводилася за чотирма ключовими блоками факторів: умови
факторів виробництва і основної інфраструктури; умови попиту; умови
стратегічного розвитку і конкуренції; допоміжна інфраструктура. Сукупність
блоків факторів конкурентоспроможності кластера розширена за рахунок
введення блоків, що описують інноваційну складову кластера та перепони і
перешкоди, з якими він стикається та які можуть бути критичними для його
функціонування(блок негативного впливу на стан кластера). Кожен з блоків
оцінки містить ряд параметрів/показників, які розкривають його зміст.
Для зведення отриманої сукупності показників до комплексного
показника, що визначає міру благополуччя кластера, застосована теорія
нечітких множин. Основними перевагами якої є можливість її використанняя
при недостатній або недостовірній інформації.
Запропонована методика дозволяє оцінити стан кластера та отримати
необхідну
інформацію
щодо
його
інноваційності,
середовища
функціонування; виявити найбільш критичні перешкоди для його стабільного
розвитку та ефективного функціонування. Методика може бути застосована
при розробці стратегій та програм щодо впровадження кластерів в економіку
регіону, для моніторингу стану існуючих кластерів, розробки сукупності
заходів впливу на розвиток кластерів.
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METHODS OF CORRECTING ERRORS DURING THE
OPERATION OF THE DRIVE OF VALVES
Abstract. To ensure reliable operation of the valves it is necessary to lay
the conditions for management at the stage of selecting and designing. Control
system electric pneumatic (EPC) ensure smooth and reliable operation of
mechanisms in many areas of technology today. Functional capabilities of
modern EPP are determined by the characteristics of the applied management
systems in many ways, as well as the parameters of the power part.
Keywords: servo pressure regulator, modeling, actuator
Formulas: 20, fig.: 4, tabl.: 0, bibl.: 9
Introduction. You must take into account the change of engine
parameters, to reduce the number of failures of control system components EРР
(shut-off pipeline armature) given the environmental changes. This will ensure the
required quality of regulation.
To solve the set tasks were used: the theory of electric pneumatic actuator
and electrical machinery, automatic control theory, mathematical modeling.
Management system EPP properties belong to systems with delay. Such systems
close to systems with distributed parameters. An example of one-dimensional
pressure-regulation system with distributed parameters shown in Fig. 1 [Tarasov
2007].
To regulate the pressure in the pipeline with the liquid, use the measuring
device P. The measurement results is perceived by the control device and is
compared with the setting (set point pressure). If rejected the measurement
results from the set value, the control device acts on the valve actuator and
changes its flow area so as to eliminate the deviation. Feedback will be received
by the control device only after the pressure waves will propagate through the
pipeline before the measuring device. The system inherent delay, which in this
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case is caused by the distribution of properties of fluid flow in the pipeline (along
the x coordinate).

Figure 1 - System with distributed parameters, the schedule delay of the
transition process
Source: authors’ own development

Literature review and the problem statement.
There are many scientific papers of famous scientist, including Johansen О.
(2003), Pavlidis T. (1995), Fannelоp T. K. (1994) [Johansen 2003; Pavlidis 1995;
Fannelоp 1994] - which are devoted theoretical and methodological foundations
and practical aspects of pulse-frequency modulated feedback systems.
The system in (fig. 1) is applied at research of electric - pneumatic flow
valve with a Series IRV electric - pneumatic actuator 2024 – DIN F-TYPE,
connector connection, sealing, compression or release of pressure from the
actuator, control action input 4...20mA, supply pressure max. 6 bar, - safe
position: valve CLOSED or valve OPEN , optionally equipped with end-limit sensor
[Fannelop 1980]. The movement of a liquid in a long pipeline can be described by
differential equations in partial derivatives:

(1)

where: v - the fluid velocity at the point with x - coordinate along the pipeline, h the pressure of the fluid at this point, a - the speed of sound in the fluid, g –
acceleration of free fall.
The process was simulated for the system of regulating the gas pressure in
the pipeline, if connected to the end consumers, taking into account the gas flow
from consumers (changes randomly in time). The controls object is described by
differential equation in partial derivatives:

F(

h v h v
, , , )  0.
t t x x
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General view

Section

Figure 1 - General view of the actuator design, the design of the shut off valve
with IRV electro-pneumatic control: 1 - cylinder, 2 - spring, 3 - piston, 4 piston, 5 - bracket, 6 - clamp connection, 7 - casing, 8 - the plunger
Source: СAMOZZI. - General product catalog

This equation is deduced based on the patterns of flow of a compressible
gas. Taking into account the compressible of the gas, its movement in the pipeline
as described:



1 p

 
t
l
 t ,

p




0
t
l
l
,
k

  
p
  
p0 ;
 0 
 , p,  – velocity, pressure and density of gas,
k - is the adiabatic index,
l - is the coordinate along the length of the pipeline.
If you go to the relative value:

44

© Sergey Volodin, Valeriy Myronchuk, Ludmila Krivoplias-Volodina

(3)

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 4(11) 2016 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 4(11) 2016



p
l   k  

p0 ,
0 ;
L,
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Solution of partial differential equations for the system [Pavlidis 1995]:

'

,

' '

(5)
functions defined by properties of the control system and boundary

conditions. The resulting equation contains the delay argument for functions

'

,

' ' . Its structure is similar to the description of the system with delay. Thus, the

properties of systems with distributed parameters are similar to the properties of
systems with delay. Both types of systems have the same type of description. The
dead time is determined by the properties of the system. For this parameter, this
value is determined when

lL

,

  1 ,   2T0  2

L
.
a

In the system with

time delay and distributed parameter deviations occur controlled variable. They
affect the input of the control device with delay. This determines the delay of the
transition process in the system is relatively perturbation which causes this
process. A feature of the transition process shown in Fig.1. Input action x(t)
formed at time zero. But the response of the system to this effect will be observed
only after a delay τ. The output of the system will occur the transition process y(t).
Its appearance will depend on the type of the input and dynamic properties of the
system [Johansen 2003]. Therefore, the system response can be described
transient, caused by an input action x(t), given the time lag Т. As input action to
consider x(t-Т). The differential equation of the system taking into account the lag
takes the form:

Q( p) y(t )  R( p) x(t   ),

(6)

Q(p), R(p) – operator expressions left and right parts of differential equations that
describes the dynamics of the system without delay. The last equation can be
represented in the form of a system of equations:
*


Q( p) y (t )  R( p) x (t ),
 *
 x (t )  x(t   ).
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Research results. In accordance with the mathematical description of a
system with delay can be represented as connections of ordinary linear parts and
link with delay. Link of the lag carries out the shift of the input signal x(t) with
dead time τ. The output signal is delayed by x*(t). It is input to the system
described without taking into account hysteresis transfer function Wo(p) [Koh
2006].
(8)
In the image area of the Laplace process in the system are described as
follows
Y ( p)  X  ( p)  Wо ( p).
(9)
The image of the delayed input signal, subjecting the function of this signal
to the Laplace transform and using the shift property of the argument image

 

X * ( p )  L x* ( t )  Lx( t   )  e p .

(10)
The resulting expression can be considered as the transfer function of the
link delay

Wз ( p )  e p ,

(11)
 - the dead time.
The block diagram of the closed-loop system with delay can be represented
in the form depicted in Fig.3. Transfer function open-loop system with delay will be
determined through known transfer functions:

.
(12)
Transfer function open-loop system with delay will be determined through
known transfer functions:
.

(13)

- 

Figure 3 - The structure of the system with delay
Source: authors’ own development

Transfer function open-loop system with delay:

W ( p)  e p  W0 ( p)  e p

W0 ( p) 

A( p)
,
B( p)

A( p )
B( p)

(14)

− the transfer function of the system without delay.
The delay does not affect the stability of the open-loop system with delay as its
characteristic polynomial B(p) does not depend on lags. For the closed-loop
system with time-delay transfer function of the closed system:
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In

this

case,

the

e p  A( p)
( p) 
B( p)  e p  A( p) .
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p
С
(
p
)

B
(
p
)

e
 A( p)
system:

polynomial

of

the

(15)
closed-loop

depends on the size of delay. Consequently,
the delay affects the stability of the closed-loop system. Investigation of stability
of delay systems it is convenient to perform using the stability criterion of Ny
quist. Transfer function open-loop system with delay
p

W ( p)  e

Wo ( p) .

The frequency transfer function of the system with delay:
W ( j )  Wo ( j )  e j  Ao ( )  e  j[o ( ) ] .
(16)
To construct the amplitude-phase frequency response of system with delay,
sliding the point of the amplitude-phase frequency characteristics of the system
without delay, on the frequency ω, at an angle of . A characteristic difference of
amplitude–phase characteristics of the system with delay is that the feature
becomes a spiral. When    , the circumferential asymptotically to the origin.
You can see that the stability margin of the system decreases with increasing
delay, the system may become unstable. For the system there exists a critical
value of time delay at which resistant no lag the system becomes unstable

,

(17)

– stability margin from phase and cut-off frequency of the system.
Thus, the delay in the system affects its stability and should be considered
in the analysis of systems with delay.
A series connection of inertial links:
(18)
transient response of this compound takes the form presented in fig. 4.

Figure 4 - Transient response
Source: authors’ own development

The presence of the initial phase with a small amount of change in the
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output value is the feature of this transient response. This initial section can be
interpreted as the delay τ. Then the transfer function of the serial connection of
the inertial units can be represented by the transfer function of the system with
delay [Rodionov 2000]:

(19)
m – the index of the element having the largest time constant, Tm is the largest
time constant among the time constants of parts of the connection.
Considered approach allows reducing the order of the differential equation
system and simplifying its description. In General, if the system has a number of
inertial units with small time constant (relative to the largest time constant of one
of the links). Then these links can be replaced by one equivalent element with
delay:

  Ti .

(20)

Conclusions. System with delay can be described by an ordinary differential
function without the trailing argument, but of a higher degree. The possibility of
description of the system must be chosen depending on specific conditions, taking
into account the systems with delay amplitude–phase characteristics specified.
The study also identifies the performance criterion of EPP (shut-off pipeline
armature), which include requirements for various options of the electric pneumatic
actuator and reliability of the EPP type control system.
References
Johansen, O. (2003). Development and Verification of Deep- Water Blowout Models.
Marine Pollution Bulletin, Vol. 47, No. 9-12, pp. 360-368.
Pavlidis, T., & Jury, E. I. (1995). Analysis of a new class of pulse-frequency
modulated feedback systems. IEEE Transactions on Automatic Control.
Vol. AC-10, № 1, p. 42–57.
Koh, R. & Loh-Nien, C. F. (1970). Mathematical Models in the Prediction of
Temperature Distribution Resulting from the Discharge of Heated Water into
Large Bodies of Water. EPA Report.
Rodionov, A. M. (2000). Pritjazhenie dlja diskretnyh uravnenij, prilozhenie k
dinamike populjacij. Avtomatika i telemehanika, № 2, s. 76–85.
Tarasov, V. A. (2007). Mnogokriterialnyj podhod k proektirovaniju zatvorov
truboprovodnoj armatury / S.V. Belokobyl'skij, P.M. Ogar, V.A. Tarasov //
Sovremennye tehnologii. Sistemnyj analiz. Modelirovanie. IrGUPS. –,
№3(15), s. 6-10.
Tehnіchnі іnformacіjnі resursi. – Elektronnі danі. – Kyiv : CAMOZZI. - Retrieved
from http://catalog.camozzi.ua.
Reed, M., Johansen, О., Hoverstad, B., Hetland, B., Buffington, S. & Emilsen, M. H.
(2006). Numerical Model for Estimation of Pipeline Oil Spill Volumes.
Environmental Modelling & Software, Vol. 21, No. 2, pp. 178-189.
Fannelоp, T. K. (1980). Hydrodynamics of Underwater Blow-outs. Norwegian
Maritime Research, Vol. 4, pp. 7-33.
Fannelоp, T. K. (1994). Fluid Mechanics for Industrial Safety and Environmental
Protection. Industrial Safety Series, Vol. 3, pp. 59-98.
Data przesłania artykułu do Redakcji: 24.03.2016
Data akceptacji artykułu przez Redakcję: 07.04.2016

48

© Sergey Volodin, Valeriy Myronchuk, Ludmila Krivoplias-Volodina

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 4(11) 2016 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 4(11) 2016

Филатов В.А.
д.т.н., профессор,
Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
заведующий кафедрой искусственного интеллекта
Харьков, Украина
valentin.filatov@nure.ua
Волощук Е.Б.
к.т.н.,
Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
доцент кафедры искусственного интеллекта
Харьков, Украина
olena.voloshchuk@nure.ua
Спивак Н.О.
магистр,
Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
аспирант кафедры искусственного интеллекта
Харьков, Украина
mykyta.spivak@nure.ua

РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА НЕЧЕТКИХ СИСТЕМ
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Аннотация. В статье предложен подход к разработке реляционной
модели представления и хранения нечетких данных, исследованы условия
расширения основных операций реляционной алгебры для класса систем,
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IMPLEMENTATION AND SUPPORT FUZZY SYSTEMS BY MEANS
THE RELATIONAL DATA MODEL
Abstract. This article was reviewed by the classical approach to the
construction of relational relations, developed the relational model presentation
and storage of fuzzy data, as well as the model of integration and fuzzy relations
in relational database.
For storage of data has been identified fuzzy specialized type of
relationship. Driving this relationship satisfies the two conditions: corresponds to
the requirements of the classical relational data model, and efficiently stores and
presents a model of linguistic variable.
Thus, the proposed terms of the expansion of basic operations of relational
algebra class systems designed on the basis of fuzzy logic. Using the results
obtained, it is possible to effectively use the advantages of database
management systems on the basis of classical relational model for intelligent
systems with elements of fuzzy logic. The use of this approach was the basis for
the basic quantitative criteria for assessing the quality of higher education in the
Kharkiv National University of Radio Electronics. The approach can be used as a
component of self-assessment practices of higher education institutions for the
comprehensive monitoring of the quality of higher education in the development
of the concept of monitoring in Ukraine evaluation of higher education.
Keywords: databases, extensions of relational algebra operations,
fuzzification on databases
Formulas: 18, fig.: 4, tabl.: 0, bibl.: 11
Введение. Компьютерные технологии с поддержкой интеллектуальных
вычислений переживают свой расцвет. Это связано с потоком новых идей,
исходящих из области компьютерных наук, которая образовалась на
пересечении искусственного интеллекта и информационных технологий.
Предметные области, в которых базы данных используются как источник
данных, а в качестве метода их обработки – подход на основе нечетких
систем, представляют интерес с практический и научной точки зрения.
Поэтому сегодня проблема проектирования нечеткой модели базы данных и
технология обработки абстрактной информации средствами реляционных
систем становится все более актуальной.
Рассмотрим классический подход к построению реляционного
отношения и выделим основные его свойства [Мейер 1987].
Основной структурной компонентой данных в реляционной модели
данных (РМД) является n -арное отношение, представляющее собой
подмножество кортежей декартова произведения доменов, то есть множества
значений элементов данных. Для заданных конечных множеств D1 ,..., Dn
формируется

декартово

d1  D1 ,..., d n  Dn .

D1 ,..., Dn ,

Тогда

называется

произведение
отношением

подмножество

R,

D1 ...  Dn

вида

определенным

произведения

d 1 ,..., d n ,
на

где

множествах

D1 ...  Dn ,

то

есть

R  D1  ...  Dn . Множество D  {D1 ,..., Dn } называется доменами. Домены  это
однотипные семантически однозначные (одинаковых по смыслу) значения
элементов данных. Элементы декартова произведения d 1 ,..., d n называются
кортежами, число n определяет степень отношения, количество кортежей
определяет мощность отношения.
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Схему отношения R определяют как S ( A1 ,..., An ) , где все атрибуты Ai
различны. При этом экземпляр отношения R (S ) определяется как
подмножество декартова произведения доменов. Экземпляр отношения со
схемой Ri будем обозначать как Ri ( ri ) . Отметим, что перестановка атрибутов
в схеме не порождает нового состояния базы данных (БД). Таким образом,
множество атрибутов { A1 ,..., An } задает тип отношения и определяет его
свойства. Схему БД будем обозначать как множество схем отношений
U  {R1 ,..., Rn } , где Ri  R и все Ri различны. Соответственно, экземпляр БД
будем обозначать как множество экземпляров отношений U ( r1 ,..., rn ) .
Концептуально реляционная БД является информационной моделью
предметной области (ПО), такой, что каждый экземпляр соответствует
некоторому состоянию ПО в определенный момент времени. Каждое
состояние моделируется упорядоченной совокупностью значений элементов
данных, соответствующих значениям свойств объектов ПО. Объекту
определенного типа соответствует кортеж отношения. Объекты обладают
определенным набором свойств, которые задаются схемой отношения, а
свойства имеют определенные наборы возможных значений, которые
задаются отображением  .
1. Разработка реляционной модели представления и хранения
нечетких данных
Для
решения
задач
хранения
нечетких
данных
определим
специализированный тип отношений. Схема такого отношения должна
удовлетворять двум условиям: соответствовать классическим требованиям
реляционной модели данных и рационально хранить и представлять модель
лингвистической переменной (ЛП). Нечеткое множество определяется через
некоторую базовую шкалу B и функцию принадлежности  ( x ) , x  B
принимающую значения на интервале [0...1]. Таким образом, нечеткое
множество B – это совокупность пар вида ( x,  ( x )) где x  B . Часто
встречается и такая запись (1)
n

B
i 1

xi
,
 ( xi )

(1)

где x i – i -e значение базовой шкалы. Функция принадлежности определяет
субъективную степень уверенности эксперта в том, что данное конкретное
значение
базовой
шкалы
соответствует
определяемому
нечеткому
множеству.
Будем понимать под нечеткой переменной набор ( N , X , Y ) , где N – это
название лингвистической переменной, X – область рассуждений, Y –
нечеткое множество на X . Используя такое определение, зададим три
домена, соответствующих элементам переменной [Касаткина, Танянский,
Филатов 2009].
Пусть N  {ni ,..., nm } , Y  {0,0.1,...,1} , X  {x0 ,..., x k } . Значения X и Y
соответствуют выбранной шкале дискретизации координатных осей и
представляют область принадлежности к параметру N. Для рассмотренного
случая, определим соответствующие домены с целью представления
значений нечеткой переменной: D1  {n1 , n2 ,..., nm } , D2  {x 0 ,..., x m } ; D3  {0,0.1,...,1} .
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Зададим множество имен
множество атрибутов:
- для
множества

доменов
имен

и

сформулируем

отображение

A  { A1 , A2 , A3 }

на

отображение

 : ( A1  D1 ; A2  D2 ; A3  D3 ) определят множество атрибутов A  { A1 , A2 , A3 } ,
что соответствует схеме отношения S ( A1 , A2 , A3 ) . Возможные пересечения
графиков значений лингвистической переменной определяют тот факт, что в
общем случае значения могут повторяться относительно друг друга. Пример
такого варианта представления данных показан на рис. 1.
A1
n2
n3
n2
n3
n2
n3
…

A2
x14
x14
xi
xi
x20
x20
…

A3
0
1
0.9
0.9
1
0
…

Рисунок 1 - Фрагмент задания параметров лингвистической переменной
в табличном виде
Источник: авторская разработка

Таким образом, в общем случае, можно говорить о существовании
универсального отношения, состоящего из кортежей декартова произведения
доменов D1  D2  D3 (полное декартово произведение, в данном случае,
определяется конечностью значений системы координат). Ключом такого
отношения будет множество всех атрибутов K  ( A1 , A2 , A3 ) .
2. Реляционная алгебра
Доступ к реляционным данным осуществляется при помощи
реляционной алгебры или эквивалентного ей реляционного исчисления.
Реляционная алгебра представляет собой набор операторов, использующих
отношения в качестве аргументов, и возвращающих отношения в качестве
результата. Каждое отношение обязано иметь уникальное имя в пределах
базы данных. Традиционно, определяют восемь реляционных операторов,
объединенных в две группы. Теоретико-множественные операторы:
объединение,
пересечение,
вычитание,
декартово
произведение.
Специальные реляционные операторы: выборка, проекция, соединение,
деление. Не все они являются независимыми, т.е. некоторые из этих
операторов могут быть выражены через другие реляционные операторы.
3. Основные свойства расширения реляционной алгебры
Рассмотрим один из подходов к расширению операций реляционной
~
алгебры (РРА) на отношениях фаззификации. Через R будем обозначать
множество всех отношений фаззификации и через R - множество обычных
реляционных (натуральных) отношений, чьи схемы выбираются из некоторой
фиксированной схемы базы данных [Bodyanskiy, Popov, Titov 2010]. Для
~
~
Natural ( r )  {r}
каждого
отношения
определим
функцию
r–
r R
реляционное (натуральное) отношение. Эта функция будет использоваться
для исследования различных расширений области действия реляционных
~
операций на R . Если, например, необходимо доопределить операцию
соединения на отношении с нечеткими данными, то для расширенной
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~
~ должно выполняться равенство (2) для ~
s R.
r ,~
операции соединения 

~~
Natural(~
r 
s )  Natural( ~
r )  Natural(~
s),

(2)

Сформулируем ряд условий, необходимых для строгого выполнения
расширенной операции.
Утверждение 1. Пусть задана операция  , определенная на R и

~

~

~

операция  на R . Операция  является естественным расширением  при
выполнении следующих условий:

~

~

- если  и  – унарные операции, то  ( r )   ( r ) для каждого r  R , для
которого  (r ) определена;

~

~

- если  и  – бинарные операции, то rs  r s для каждого r, s  R ,
для которого rs определена.

~

~

Утверждение 2. Пусть заданы операция  на R и операция  на R .

~

Операция  является точным расширением  относительно функции Natural
при выполнении следующих условий:
~
~
- если  и  – унарные операции, то Natural( ( ~
r ))   ( Natural(~
r )) для

~
каждой ~
r R ;
- если



и

~



–

бинарные

операции,

то

~
~
r, ~
s R.
Natural(~
r ~
s )  Natural(~
r )Natural(~
s ) для всех ~

~

~

Утверждение 3. Пусть заданы операция  на R и операция  на R .

~

Операция  является адекватной для  относительно функции Natural при
выполнении следующих условий:

~

~

- если  и  – унарные операции, то Natural( (~
r ))   ( Natural(~
r )) для

~
каждой ~
r R;



- если

и

~



–

бинарные

операции,

то

~
~
r, ~
s R.
Natural(~
r ~
s )  Natural(~
r )Natural(~
s ) для всех ~

~

~

Утверждение 4. Пусть заданы операция  на R и операция  на R .

~

Операция  является ограниченной для  относительно функции Natural
при выполнении следующих условий:
- если



и

~



– унарные операции, то для каждого

~
~
r R

не

~
~
s  R , что Natural( (~
существует такого ~
r ))  Natural(~
s )   ( Natural(~
r )) ;
~
~
r , q~  R не
- если  и  – бинарные операции, то для каждого ~
~
~
s  R , что Natural(~
существует такого ~
r  q~)  Natural(~
s )  Natural(~
r )Natural(q~) .
~
Очевидно, что если операция  является точным расширением  , то

~

операция  адекватна и ограничена для  . В тех случаях, когда точное
расширение невозможно, будем пользоваться адекватными и ограниченными
расширениями. Также необходимо учитывать, что расширенные операции
сохраняют
свойства
обычных
реляционных
операций,
такие
как
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коммутативность и ассоциативность.
4. Операционная спецификация расширений реляционной
алгебры для отношений фаззификации
Рассмотрим расширения некоторых реляционных операций для
отношений
фаззификации.
Теоретико-множественные
операции,
рассматриваемые в статье, являются расширением операций над нечеткими
~
множествами, которые применяются к исходным схемам отношений R , в
результате чего получаются новые отношения, определенные на тех же
данных [Bodyanskiy, Teslenko, Grimm 2010].
Таким
образом,
теоретико-множественные
операции
будем
рассматривать применительно к схемам (3).

~
~
R  { R~ ( x ) / x}  R[ A(ai )] ,

(3)

где R~ ( x) - функция принадлежности и A(ai )  {ai | i  1, n}, x  dom( A(ai )) .

~

Основные операции РРА C R~ ( R[ A(ai )]) , как правило, взаимодействуют
не с одной схемой отношений, а с двумя, то есть являются бинарными. Если
~
A( ai ) и B (bi ) - носители схем отношений R , то ее можно определить
выражением (4).

~
~
C R~ ( R A [ A(ai )])  R X [ A(ai  bi )] ,
где

~
ai  A, bi  B, R X

–

отношение,

(4)

определенное

dom( A(ai )  B(bi )) .

на

нечетком

домене

~

Функция принадлежности множества R X определяется как выражение
(5).

 R~ (u, v )   R~ (u) | (u  dom( A(ai ), (u, v )  dom(ai  bi )))
X

(5)

A

~

~

Операция проекции отношения фаззификации RA [ A(ai )  B(bi )] , где R A –
отношение, определенное на нечетких доменах (u, v )  dom( A( ai ))  dom( B(bi )) ,
на нечеткое множество dom( A( ai )) , определяется выражением (6).

~

~

 B ( RA [ A(ai  bi )]  RX [ A(ai )]),
i

где

~
RX

– отношение фаззификации с нечетким доменом

функцией принадлежности (7).
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 R~ (u )  max{ R~ (u, v ) | u  dom( A( ai )), v  dom( B(bi ))
X

(7)

A

(u, v )  ( dom( A( ai ))  dom( B(bi )))}.

~

~

Операция произведения отношений фаззификации RA [ A(ai )] и RB [ B(bi )] ,
где A( ai )  B(bi )   , представлена выражением (8).

~
~
~
~
R A [ A(ai )]  RB [ B(bi )]  Cbi ( R A [ A(ai )])  Cai ( RB [ B(bi )]).

(8)

Операция суммы тех же отношений фаззификации определяется
объединением вида (9).

~
~
~
~
R A [ A(ai )]  RB [ B(bi )]  Cbi ( R A [ A(ai )])  Cai ( RB [ B(bi )]).

(9)

Операция селекции позволяет сформировать новое отношение
~
~
фаззификации RX [ B(bi )] по отношению RA [ A(ai )] на основе проверки
условия  , где  – формула, построенная с помощью операций логического
сравнения (, , , , , ) и логических связок  (не),  (и),  (или).
В результате выполнения операции селекции из множества нечетких
доменов dom( B (bi )) выбираются домены, удовлетворяющие ограничению
(10), для которых условие  истинно.

{d11 , d 21 , ..., d n1 , d12 , d 23 , ..., d m2 , ..., d1p , d 2p , ..., d kp }  dom( A(ai )),

(10)

При этом функции принадлежности этих доменов не меняются. Общее
выражение операции селекции можно представить в виде формулы (11).

~

~

 ( RA [ A(ai )])  RX [ B(bi )].
Операция

сравнения

двух

отношений

(11)

фаззификации

~
RA [ A(ai )]

и

~
RB [ B(bi )] по операции  истинна, если выполняется условие A(ai )  B(bi ) и
справедливо выражение (12).

u  dom( A(ai )) | R~A (u)  R~B (u).
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В общем виде операцию сравнения представим выражением (13).

~
~
RA[ A(ai )]  RB [ B(bi )],

(13)

где   {, , , , , }.
Операция принадлежности заключается в проверке на включение
~
~
(содержание) множества RA [ A(ai )] на множестве RB [ B(bi )] . Операция
определяет истинный результат, если A( ai )  B(bi ) и справедливо выражение
(14).

u  dom( A(ai )) |  R~A (u)   R~B (u ).
В общем виде
выражением (15).

операцию

принадлежности

(14)

можно

представить

~
RA [ A(ai )]  RB [ B(bi )].

(15)

Кроме операций, советующих реляционной алгебре, к отношениям
фаззификации можно применять традиционные теоретико-множественные
операции: дополнение, объединение и пересечение.
~
Операция дополнения на отношении фаззификации R для нечеткого
домена позволяет получить новое отношение при выполнении ограничений
вида (16).

~
R   (1   R~ (u ) / u ).

(16)

~
uR

~

~

Операция объединения двух отношений фаззификации R A и RB по
нечетким доменам позволяет сформировать отношение, полученное в
соответствии с выражением (17).

~
~
RA  RB   max[(  R~A (u), R~B (u))] / u.

(17)

~
uR

~

~

Операция пересечения двух отношений фаззификации R A и RB по
нечетким доменам отображается в отношение, полученное в соответствии с
выражением (18).

~
~
RA  RB   min[( R~A (u), R~B (u))] / u.
~
uR
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5. Разработка модели интеграции отношения фаззифицикации
и реляционной базы данных
Рассмотрим задачу в общем виде. Пусть U ( R1 ,..., Rn ) – база данных, в
которой хранятся основные данные об исследуемой предметной области,
R f ( A1 , A2 , A3 ) – отношение фаззификации. Задача будет иметь смысл, если в
базе данных U существует атрибут, относительно которого выполнена
фаззификация.
Что бы организовать совместную работу с двух баз данных U и R ,
формализуем процедуру интеграции, основываясь на технологию поэтапной
U
нормализации.
Структура
отношения
получена
на
основании
функциональных зависимостей F  {M i  N i } где M i , N i U . Выделим одну
из зависимостей, которая включает атрибут с параметрами фаззификации, и
обозначим ее как W  V , причем W и V в общем случае могут быть
множествами.
Отношение
содержит
одну
зависимость
вида
Rf
'
F  {A1 , A2 , A3  A1 , A2 , A3} . Опираясь на аксиомы вывода, можно получить
эквивалентное множество F '  {A1 , A2 , A3  A1 ; A1 , A2 , A3  A2 ; A1 , A2 , A3  A3 } .
Пусть параметр фаззификации соответствует атрибуту A2 , тогда для
определения типа связи необходимо получить множество F  F  F ' и
рассмотреть два случая, влияющих на правила нормализации [Dolotov,
Bodyanskiy 2009].
1.
A2  W – поиск неполных зависимостей: если выполняются
функциональные зависимости   
и    , причем    , тогда
зависимость    является неполной.
2.
A2 V – поиск транзитивно зависимых элементов: если
выполняются функциональные зависимости    и    , тогда элемент 
является транзитивно зависимым.
Существование таких зависимостей позволит выполнить корректную
декомпозицию и установить связь между базой данной U и R f .
Если A2  W или A2  V , то процесс декомпозиции приводит ко второй
или третьей нормальной форме. Если равенства не выполняются, то
организовать поддержку однозначности связных данных нельзя, так как
ассоциация между отношениями будет соответствовать типу «многие-комногим».
Как правило, на практике условия равенства не выполняются и для
нормализации необходимо выделить базис F и повторить процедуру
декомпозиции. Учитывая тот факт, что структура базы данных не должна
изменяться, необходимо связать отношение фаззификации R f и U без
реструктуризации схемы данных. Используя диаграмму модели «сущностьсвязь», представим R f и U в виде главных сущностей [Kokshenev,
Bodyanskiy, Gorshkov, Kolodyazhniy 2006].
Для устранения связи «N:N» введем дополнительную связующую
сущность, которая решит проблему поддержки целостности данных за счет
определения новых типов связей. Эта сущность будет представлена в виде
отношения с одним атрибутом – связующим для R f и U , причем по
объективным причинам он будет ключевым. На рис. 2 показана диаграмма
интеграции исследуемой базы данных и отношения фаззификации с
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поддержкой однозначности связи.

R

f

N

N
А2

U

Рисунок 2 – Диаграмма «сущность-связь»
Источник: авторская разработка

Для корректного соединения R f
и U
необходимо построить
промежуточное отношение. Такой подход гарантирует согласованность
данных для любых типов параметров фаззификации [Bodyanskiy, Dolotov,
Pliss 2009]. Покажем, что для рассматриваемой задачи вполне корректны
результаты при выполнении соединения отношений с ассоциацией типа
«N:N». Возможные значения атрибута A2  U могут повторяться столько раз,
сколько данное значение пересекает границы диаграммы фаззификации по
оси ординат. То есть каждому значению атрибута A1 соответствует строка
уникальных данных. Если A1 не является ключом, и значения повторяются,
то по определению множества в строке должно быть хотя бы одно отличное
значение. В терминах решаемой задачи необходимо проанализировать все
такие строки. Значения атрибута A1 отношения R f также могут повторяться,
причем во всевозможных комбинациях [Bodyanskiy, Otto, Popov, Rybalchenko
2009].
Таким образом, в общем виде для анализа данных, накапливаемых в
реляционных базах данных, достаточно построить фаззифицированное
отношение и установить связь с атрибутом (атрибутами), по значениям
которого необходимо провести соответствующий анализ [Филатов, Касаткина
2009].
Пример.
Для иллюстрации разработанного подхода рассмотрим пример
построения интегрированной информационной системы, объединяющей в
себе реляционную базу данных и подсистему на основе нечеткой логики. В
качестве объекта исследования рассматривается информационная система
высшего учебного заведения. На сегодняшний день Министерством
образования и науки Украины не утвержден перечень критериев и
показателей оценки качества образования ВУЗов для разных уровней
аккредитации [Обеспечение качества высшего образования в рамках
Болонского процесса 2007]. Для разработки системы мониторинга качества
образования высшего учебного заведения IV уровня аккредитации
предлагается среди прочих качественных критериев оценки качества
образования рассмотреть некоторые количественные критерии. Они, в свою
очередь, будут составляющей внутренних механизмов оценки качества
образования, а именно – использования различных методов самооценки в
рамках деятельности вуза. При этом, такие количественные показатели в
рамках оценки качества образования должны учитывать успеваемость
студентов каждого конкретного высшего учебного заведения [European
University Association 2016].
Предположим, что существует комплексная система ранжирования
факультетов, рейтинг факультетов определен и представлен на рис. 3.
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Рейтинг
факультета
1
2
...
N

Название
факультета
А1
А2
...
АN

Рисунок 3 - Данные рейтинга факультетов
Источник: авторская разработка

В рассматриваемой информационной системе также поддерживается
база данных успеваемости студентов. Схема базы данных подсистемы
успеваемости представлена в следующем виде:
УСПЕВАЕМОСТЬ (Ном_ЗК, Фамилия, Код факультета, Группа, Средний
балл сессии).
Задача интеллектуального анализа данных: проанализировать, как
связан рейтинг факультета и средний балл сессии по каждому факультету в
терминах нечеткой логики – "Высокий", "Средний" и "Низкий" (уровень
факультетов).
Для
решения
поставленной
задачи
сформируем
отношение
f
фаззификации R :

Код

Значение

Терм

Шкала

ФП

Ном_ЗК

1
2
3

высокий
средний
низкий

высокий
высокий
...
средний
средний
...
низкий
низкий

1
2
...
1
2
...
N-1
N

1
0,9
...
0
0,1
...
0,9
1

1002301
1002302
1002303
1002304
1002305
1002323
1002324
1002325

Код_Ф-ТА

Балл сессии

1
1
2
3
4
...
N-1
N

86
87
92
76
82
...
89
79

Рисунок 4 - Пример связи отношения фаззификации и анализируемой
базы данных
Источник: авторская разработка

В соответствии с изложенной в данной статье методикой при помощи
простого запроса можно получить данные в следующем формате:
ФАКУЛЬТЕТ; РЕЙТИНГ ФАКУЛЬТЕТА (высокий, средний, низкий); СРЕДНИЙ
БАЛЛ СЕССИИ; ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и проанализировать
полученные результаты.
Выводы. В данной статье был рассмотрен классический подход к
построению реляционного отношения, разработана реляционная модель
представления и хранения нечетких данных, а также разработана модель
интеграции отношения фаззифицикации и реляционной базы данных.
Для хранения нечетких данных был определен специализированный
тип отношений. Схема такого отношения удовлетворяет двум условиям:
соответствует классическим требованиям реляционной модели данных и
рационально хранит и представляет модель лингвистической переменной.
Таким образом, предложены условия расширения основных операций
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реляционной алгебры для класса систем, спроектированных на основе
нечеткой логики. Используя полученные результаты, можно эффективно
применять преимущества систем управления баз данных на основе
классической реляционной модели для интеллектуальных систем с
элементами нечеткой логики. Применение данного подхода стало основой
для базовых количественных критериев оценки качества высшего
образования в Харьковском национальном университете радиоэлектроники.
Подход может быть использован как составляющая методов самооценки
высшего учебного заведения для проведения комплексного мониторинга
качества высшего образования в рамках развития концепции мониторинга
оценки высшего образования в Украине.
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ПОЛІТИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ
ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ НАЦІЙ І
НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ ПОЧАТКУ ДОБИ МОДЕРНУ
(частина перша)
Анотація.
У
статті
аналізуються
процеси
національного
та
національно-державного будівництва в XVII-XVIII століттях, виявляється їх
регіональна і стадіальна специфіка. У дослідженні розкриваються прояви
загального і відмінностей в ідеологічному, правовому і політикофілософському відображенні та проектуванні громадянських націй в Англії,
Франції та Північній Америці в епоху буржуазно-демократичних революцій. У
контексті цього визначаються сенси-значення концептів народ, нація,
суверенітет народу, національна держава, націоналізм і патріотизм, які були
розроблені на початку епохи Модерну і стали ідейно-теоретичними основами
для сучасного етатистського підходу та парадигми модернізму в соціальних і
політичних науках.
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народу, національна держава, націоналізм, патріотизм
Формул: 0, рис.: 0, табл.: 0, бібл.: 38
Vyacheslav Vilkov
PhD (Philosophy), Associate Professor,
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Senior staff scientist at Faculty of Philosophy
Kyiv, Ukraine
vilkof@voliacable.com
Alexandr Kostenko
PhD (Law), Associate Professor,
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Associate Professor at Department of
Theory of law and state of the Faculty of Law
Kyiv, Ukraine
philosofalex@bigmir.net

POLITICAL, PHILOSOPHICAL, REGULATORY FOUNDATIONS
OF SHAPING CIVIL NATIONS AND BUILDING NATION STATES
AT THE BEGINNING OF ART NOUVEAU EPOCH
(part one)
62

© Vyacheslav Vilkov, Alexandr Kostenko

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 4(11) 2016 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 4(11) 2016

Abstract. The paper analyses the processes of national and national-state
building in the XVII-XVIII centuries, reveals and presents their regional
specificity. The study shows the unique and general features of the ideological,
legal, political and philosophical reflection and projects of civic nations in
England, France and North America in the era of bourgeois-democratic
revolutions. In this context, it defines the connotations of the concepts of people,
nation, sovereignty of the people, the nation-state, nationalism and patriotism,
which were developed in the early modern era and became the ideological and
theoretical foundations for a modern statist approach and the paradigm of
modernism in social and political sciences.
Keywords: people, civic nation, nation of the people, sovereignty of the
people, the nation-state, nationalism, patriotism
Formulas: 0, fig.: 0, tabl.: 0, bibl.: 38
Вступ. Аналізуючи природу та особливості передумов, чинників,
тенденцій
формування
сучасного
типу
суспільства,
його
базових
інституціональних форм, так само як елементів нинішньої міжнародної
системи, специфіки панівних ідеологій, типів політичної культури та
самосвідомості (ідентичності) мас населення країн світу, перш за все тих, що
утворюють простір та політико-правові приписи західної цивілізації, можна
визнати те, що поняття-ідея нації (як квінтесенція ідеалів, норм та цінностей
свободи,
суверенітету,
народовладдя,
прав
людини,
демократії,
громадянської солідарності тощо) грало в масштабному, фундаментальному
процесі історії людства XVII-XX століть велику, а нерідко й вирішальну роль.
Проте, на нашу думку, треба визнати й те, що в добу визрівання
перших буржуазно-демократичних революцій (особливо в Англії та Північній
Америці) в ідейній, ідеологічній, суспільно-політичній боротьбі за створення
сучасного типу (демократичної та національної) держави уявлення про націю
як владно самодостатню політичну спільноту суверенного народу було ще не
стільки суто теоретичним (чи евристичним) продуктом наукової думки, яка
здатна моделювати або проектувати майбутні суспільні стани та інституції,
скільки політико-ідеологічним та нормативно-правовим імпульсом та засобом,
що повільно формувалися у ході об’єктивно-історичних економічних,
соціально-політичних, владно-інституційних, нормативно-правових, ідейних і
світоглядних багатоетапних новацій та трансформацій у межах феодальної
світосистеми. У сукупності вони поступово перетворювалися на впливовий
чинник руйнування феодального устрою й абсолютизму, структурно та ідейно
живили конституювання демократичних державних інституцій, прав, свобод
та ідеалів життя народів найбільш розвинених західних країн епохи Модерну.
У політичному вимірі визначальним тут ставало те, що протягом XVII–
XVIII століть у Західній Європі активно відбувався процес підготовки до
революційного утвердження націй та національних держав (цих нових
універсальних форм демократичного самоврядування). Хоча, підкреслимо,
сама формула державного утворення, яке б територіально співвідносилося з
межами розселення одного народу/нації, зрозумілого вже як відносно
монолітна етнокультурна (особливо у мовному та ментальному відношеннях)
спільнота, вперше була запропонована лише у праці 1784-1791 рр. «Ідеї до
філософії історії людства» Йоганна-Готфріда Гердера [Гердер 1977, с. 250]. А
запропонований німецькім просвітителем у його філософії історії людства
новий принцип щодо політичної організації національного життя або
обґрунтування оптимальної моделі взаємозв’язку нації й держави не був
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безпосередньо пов’язаний з ідеологемами та політико-філософськими
концептами – що стали засадничими в західноєвропейській, перш за все,
англійській та французькій моделі політичної, громадянської нації Нового
часу – «суверенітету народу» і республіканської форми правління.
Фундаментальна теоретична розробка цих базових принципів
функціонування державної влади сучасного типу, тим самим й евристичний
історичний пріоритет у створенні ключових теоретико-ідеологічних постулатів
проекту, що в сучасну епоху отримав назву «політична» («громадянська»)
нація, належить філософії держави західноєвропейського Просвітництва
XVII–XVIII ст. (Г.Гроцій, Дж.Локк, Т.Гоббс, Дж.Мільтон, Ж.Ж.Руссо, І.Кант та
ін.). Характерною рисою стандартів її світоглядних та ідеологічних установок,
порівняно з наступними, особливо етнокультурними трактуваннями нації
народу та його держави, були абстрактний лібералізм, правовий егалітаризм,
космополітизм, «республіканська» (за термінологією Ю.Габермаса), а не
етнонаціоналістична політична самосвідомість.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Треба зазначити, що
європейська філософія держави початку Нового часу, обґрунтовуючи
теоретичну модель нової, демократичної держави змістовно і термінологічно
оперувала ідеєю «суверенітету народу», тоді як лише політичні мислителі та
лідери, перш за все французької буржуазно-демократичної революції
(Ж.П.Марат, Л.Карно, абат Сійєс та ін.) перетворили її сенси-значення на
концепт та ідеологему «суверенітет нації». Цим вони також активно посприяли
політико-філософському
розумінню
та
нормативно-правовій
фіксації
державного утворення сучасного типу та її володаря як «національних».
У контексті сказаного підкреслимо, що в англійській і французькій
просвітницькій філософії держави Нового часу, ідеологічне й політикоправове обґрунтування моделі нації розроблялося, головним чином, у формі
концепції демократії. Як чітко та однозначно підкреслив, наприклад,
О.Бочковський: «Нація взагалі дуже зобов’язана демократії. Адже ж
національна ідея та засади є її першою дитиною. Під захистом демократії
постали новочасні національні рухи. Свою первісну ідеологію вони перейняли
з теорії демократії. Демократія дозволила ж злиття понять «народ» і «нація».
Тільки в існуванні демократії нація може забезпечити повноту свого
розвитку» [Цит. за: Римаренко 2001, с. 159]. Аналогічну ідею висловив і
В.Старосольський [Старосольський 1988, с. 73]. Її підтримує і американська
дослідниця Л.Гринфельд, яка стверджує: «Демократія народилася, певною
мірою, разом із національністю. Вони обидві нерозривно пов’язані і жодну не
можна повністю осягнути поза цим зв’язком. Націоналізм був формою, в
межах якої з’явилась демократія, що містилась у національній ідеї так само
як, метелик у коконі». Проте з іншого боку, констатує вона, демократія є
«природною схильністю певних націй» та її «не можна експортувати»
[Грінфельд 2000, с. 695].
Детально
не
аналізуючи
еволюцію
суспільно-політичного
та
культурного значення поняття «нація» від часів античності до майже
завершення епохи Середньовіччя [див, наприклад: Хабермас 2001, с. 204;
Хабермас 2002, с. 366; Грінфельд 2000, с. 688-689, 694; Филиппова 2007,
с. 173], відразу зазначимо, що ім’я «нація», ще до початку епохи Нового часу,
вже набуло особливого політичного змісту і впливу.
А якщо розглядати світову, особливо європейську історію в межах
магістральної лінії розвитку: пізній феодалізм – перші буржуазнодемократичні суспільства – сучасність, то у процесах політизації та
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демократизації ідеологема та поняття «нація», яке позначало колективного
суб’єкта політичної влади та суверенітету видається теоретично виправданим
виділення ряду основних етапів.
Причому, тут відразу підкреслимо, що у головному, в її соціальноісторично загальному розумінні утворення і трансформація політичних сенсівзначень ідеї-поняття «нація» відображало й поетапно фіксувало (включаючи
ментальні та політико-правові механізми, способи і типи легітимації та
самолегітимації за допомогою ноумена «нація») розвиток форм державного
суверенітету
від
феодально-станового
суспільства
до
суспільства,
інституціоналізованого як сучасна демократична національна держава. І в
цьому вузькому своєму формальному вияві й вимірі, політична історія,
особливо західної світосистеми, являє собою історію націй як політичних
спільнот, що володіють суверенною владою на певній території. Крім того,
деякі сучасні науковці, зокрема дослідник із США Гідон Готліб, підкреслюють:
незважаючи на те, що «у різні часи» «суверенітет» «був наповнений різним
змістом», проте: «Історія цієї концепції – це історія західної політичної
думки». А «держава» й «суверенітет» – це «поняття-близнюки» [Готліб 1997,
с. 21-22].
Результати дослідження. Отже,
перша
з
основних
стадій
вищеозначеного процесу – запровадження і застосування поняття «нація» для
фіксації особливого політико-правового положення панівних станів у
феодальних державах Європи («нація знаті», «станова» або «дворянська
нація»). У цьому випадку поняття «нація» використовувалося для визначення
статусу тих груп населення в європейських країнах, які мали політичну
самосвідомість, здійснювали активну політичну участь, були відносно
колективними суб’єктами суверенітету.
Про факт існування та політичне панування «станової нації» чи «нації
знатті» заявив ще Мартін Лютер, який у зверненні до «християнського
дворянства німецької нації» в 1520 р. заявив, що «німецька нація» – це
«єпископи і князі». У XVIII столітті консервативний мислитель граф де Местр
проголосив: «Нація – це суверен і аристократія» [цит. за: Козинг 1978, с. 38].
У ХХ столітті свої визначення «станової нації» запропонували,
наприклад, такі дослідники, як У.Альтерматт, В.Ачкасов, О.Данн, А.Козінг,
Л.Ребет, В.Старосольский, Ю.Габермас. Зокрема останній стверджує, що
самою своєю появою політичне значення поняття «нації» було зобов’язане
цьому новому політичному явищу – «пануючим станам», особливо дворянству
як суб’єктові політичної влади, яке «отримало політичне існування як нація»
завдяки «праву обмеженої участі», що було йому дароване, «у здійсненні
політичного панування» на певній частині імперської території. А
характеризуючи політичний механізм утворення, а також статус «станової»,
тобто «дворянській нації» або ж «нації знаті» (Adelsnation), що отримала
право володарювати «від імені нації», він підкреслив, що «правлячі стани, які
зустрічалися в «парламентах» або в інших «представницьких зборах»,
представляли країну (другий його еквівалентний термін «ту чи іншу землю» –
В.В.) або «націю» перед лицем двору. Так аристократія здобула політичне
існування як «нації», що на той час було ще недоступним для мас населення,
або «приватних підданих»» [Хабермас 2001, с. 205; Хабермас 2002, с. 366].
Або ж німецький історик політики О.Данн, визначаючи суть феномену
«станова нація» пише, що «право бути представником від імені нації
привласнювали собі панівні верстви суспільства – дворянство і верхівка
міського населення разом з інтелігенцією». Вони, «виступаючи як
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представники нації», «самі стали вважати себе нацією і відповідно
організовуватися. Станова нація, як найбільш рання форма політичної нації,
вже могла претендувати на роль носія ранніх форм сучасного національного
руху й пов’язаного з ними націоналізму; у союзі або у протиборстві з
королівською владою вона могла ставати сувереном національної держави в
її ранній формі» [Данн 2003, c. 11-12].
Наступний і найбільш значущий етап, навіть найважливіша стадія в
утворенні основного змістового стрижня сучасного феномену та значення
поняття «нація», характеризується процесами, які за своєю природою
представляли його загальнодемократичну політизацію та ідеологізацію. І в
цьому випадку достатньо показово, що в епоху визрівання буржуазних
революцій на Заході поняття «нація» стали теоретично розробляти і
цілеспрямовано використовувати з метою ідейно-політичної консолідації й
мобілізації населення територіально-державних утворень (народу) на
боротьбу за встановлення його політико-правового суверенітету. За його
фундаментальною суттю, такий процес являв собою перехід шляхом
знищення феодальних порядків (принципів організації та функціонування
«ancien régime» у реаліях західної Європи), основної маси населення –
народу – зі стану підданих до статусу громадян. Це, власне, і означало
перетворення народу, який ставав політично активною та свідомою
соціальною більшістю, у «політичну», «громадянську» націю (у деяких
сучасних інтерпретаціях – т. зв. «націю-державу»). В умовах даного етапу
націогенезу й національно-державного будівництва також відбувалося
інтенсивне зближення в семантиці та слововживанні понять «народ» і
«нація». Причому, головним чином, на основі соціально-політичного,
громадянсько-правового змісту останнього, оскільки саме за народом як
суверенним політико-правовим співтовариством, що став іменуватися нацією,
найчастіше – особливо в реаліях західноєвропейської моделі поступу
демократії – завдяки лексикону теоретиків і практиків політики, нормативноправових актів, і закріплювалася назва «нація»1.
У цьому процесі «націоналізації» народу зіграли свою роль і стійкі,
традиційні уявлення про особливу – політично активну та з правом на
державну владу – природу тих груп людей, які вже у Середньовіччі
іменувалися нацією. Так, відомий німецький історик Ф.Майнеке, аналізуючи
європейський досвід слововживання терміна «нація», своєрідність його
значення в епоху буржуазних революцій, твердив, що не лише в Німеччині,
але «і в сусідніх країнах, Франції, Англії, Італії» «слово nation, nazione,
будило гордіщі представлення», ніж «слово peuple, people, popolo». «В
нації», підкреслював він, «малося поняттє, яке змагало до світу, до вижини,
до особовости», тоді як «в народі – більше вислів для пасивного,
жівотіючого, засудженого на роботящий послух існування» [цит. за:
Старосольский 1988, с. 71].
Аналогічні ідеї відстоює і українській націолог Л.Ребет. Так, наприклад,
у своїй праці «Теорія нації» він доводить, що особливою мірою «історія слова
«нація» пов’язана із кристалізацією держав новітньої доби. При тому існувала
загальна тенденція відносити це слово до політично активної частини
1 [Див.: Вилков 2008, с. 187–188, 195–210]. Хоча, підкреслимо, що з кінця XVIII – першої
третини XIX ст. (передусім у дискурсі комплексу суспільно-політичних і гуманітарних наук
країн Європи), завдяки збереженню традиційних або привнесенню нових етнокультурних
сенсів-значень, почав утворюватися додатковий етнокультурний вимір синонімізації змісту
обох понять [див., наприклад: Вілков 2014, с. 92-155].
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населення, до вищих верств як носіїв сили і слави. Нижчі верстви, силою
обставин політично пасивні, називалися народом. Тільки у протиставлені до
інших народів, населення даної держави виступало як суцільна одиниця»,
але «справжнім репрезентантом народу» були «монархи і дворянство» [Ребет
1997, с. 12]. У XVIII ст., підкреслює дослідник, «у французькій публіцистиці
слово «нація» сплелося з домаганням суверенності народу. Вже перед тим
появлялося воно в розумінні цілості народу. Монтеск’є зайнявся у 19 книзі
свого «Духу прав» законами, «які формують загальний дух, звичаї, обичаї і
дух націй». Вольтер написав «Розвідку про звичаї і дух націй». … Проте
вирішальне значення для ролі поняття нації мало зрушення третього стану у
Франції, що почув себе теж гідним бути членом та учасником нації. Дійшло
навіть до того, що революційні елементи почали самі ототожнюватися з
нацією, як перед тим дворянство» [Ребет 1997, с. 16].
Зрештою, робить висновок Л.Ребет, «у французький революції настала
зміна відомої ще у старовину ієрархії понять «народ» і «нація». Коли у
старовину під словом латинської термінології слово «народ» (популюс)
значило в західному світі вищий з культурного й політичного погляду стиль
життя, а слово «нація» значило варварство, – від французької революції саме
слово «нація» означає, у протилежність слову «народ», вищий ступінь буття
суспільства. Від того часу слово «нація» набирає на європейському суходолі
передового значення. Таким воно залишилось дотепер і визначає особливо в
західному світі державну та політичну термінологію» [Ребет 1997, с. 17].
Отже, визначальним чинником і стимулом етатизації сенсів-значень
поняття «нація» (як позначення ще етнічно строкатого, культурно-мовно
неоднорідного населення країн Європи)2 у західноєвропейській політикоправовій практиці та філософії початку Нового часу став масштабний
об’єктивно-історичний процес визрівання передумов буржуазних революцій.
У ході цих соціально-політичних перетворень відбулося як подолання
феодальної територіально-політичної роздробленості, так і усунення
монопольного представництва у владі (із застосуванням, зокрема, і заходів
відкритого революційного насильства) вищих станів. При цьому спочатку в
політичній системі стали затверджуватися ключові для сучасного типу
держави
принципи
демократії,
головне
–конституціоналізму,
й
вибудовуватися інститути республіканської форми правління (яскравим
прикладом є Англія). І лише пізніше, до кінця XVIII ст., філософськоідеологічне й політико-правове осмислення зазначених процесів завершило в
головних рисах ідейне оформлення політичного концепту нації (зрозумілої як
сукупність громадян країни) й надовго закріпило в західноєвропейському
інтелектуальному просторі смисловий збіг – нерідко понятійну тотожність –
термінів «нація», «народ» і «держава» (демократична і в цілому сучасна,
тобто національна).
Так, за оцінками П.Альтера, «поняття політичної нації має своє
конкретне історичне втілення у Франції та Англії, а також у Сполучених
Штатах ...». «У цих трьох державах, – підкреслює він, – нація виникла як
політично свідоме об’єднання рівноправних громадян, незалежно від їхнього
соціального й економічного становища, етнічного походження та релігійних
переконань, у процесі трансформації всередині держави. Франція, як добре
видно з перспективи теперішнього часу, є витвором свідомої волі: віра в ідеї
Щодо мовної ситуації, як значної диференціації населення на початку процесу
будівництва перших політичних (громадянських) націй [див., зокрема: Лангевише 2010. –
с. 93; Pecora 2001, р. 8; Кимлічка 2001, с. 25].
2
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1789 року та у «grande patrie» («Велика вітчизна» – В. В.) переросла,
принаймні теоретично, у націю як спільну політичну волю, як об’єднання
дозрілих громадян держави. … Нація і держава зливаються. Їх об’єднують
одна мова, одна правова та адміністративна система, централізована влада і
спільні політичні ідеали. Основою державної влади є суверенітет народу»
[Альтер 2000, с. 584]. А загалом, як доводить П. Альтер та багато інших
дослідників, специфіка західноєвропейського «ходу історії» при формуванні
націй та національних держав значною мірою посприяла синонімізації
значення понять та англо- і франкомовного слововживання термінів «нація»,
«народ», «держава».
За їх суттю, постулати політико-правового мислення Нового часу,
покладена в їх основу як англійська ліберальна, так французька
просвітницька суспільно-політична (а не етнокультурна) інтерпретація
народу, таким чином, «нації народу»3 (як «демосу громадян держави»),
суверенітету її демократичної й національної держави, значною мірою
відрізнялася як від численних сучасний інтерпретацій, так і від
«етнокультурного» пізнавально-оціночного підходу різних епох. І не тільки
від культурологічної версії німецького романтизму та ідеалістичної філософії
історії, але й від сучасних уявлень про націю – переніалізму, примордіалізму,
етніцизму тощо.
Додатково зауважимо, що тлумачення нації як політичного феномену,
постулати етатизованого підходу щодо розуміння природи національної
спільноти початку епохи Модерну були обумовлені об’єктивними соціальноекономічними й політичними реаліями та чинниками так званої «першої
часової
зони
націоналізування»
(згідно,
наприклад,
з
моделями
У. Альтерматта, Ш. Ейзенштадта, Ю. Габермаса).
Класично весь цей процес відбувався наприкінці XVII – протягом
XVIII ст. у Західній Європі (Англія та Франція, що як держави були
«елементами європейської державної системи, яка отримала закінчений
вигляд ще при укладанні Вестфальського миру в 1648 р.» [Хабермас 2001,
c. 197]) внаслідок демократичних революційних перетворень, а також у
Нідерландах і США шляхом боротьби населення цих країн за політичну
незалежність. Незважаючи на різну соціально-політичну сутність походження
перших «політичних націй», їх споріднює формально загальний принцип
будівництва – «від держави до нації». На думку Ю.Габермаса, такий процес
націє- та державотворення став провідною тенденцією під час «Французької
й Американської революцій», що призвело до утворення «класичних
національних держав» та «класичних державоутворюючих націй», які
«сформувалися на півночі й заході Європи» «у межах існуючих
територіальних держав» [Хабермас 2001, c. 198]. У плані ж спрямованості
розвитку він виявився альтернативним іншому способу націогенезу
наступних
«часових
зон
націоналізування»
у
XIX–XX ст.,
який
характеризувало виникнення так званих «культурних» («етнічних») націй та
який являв собою другу масштабну загальноєвропейську тенденцію
розвитку, що отримала класифікацію «від нації до держави» (перші наочні
приклади в історії – Німеччина, Італія).
Отже, одним із перших підходів у розумінні нації як політичної
На нашу думку, теоретико-методологічно правомірне, аналітично дієве застосування
Габермасового концепту «нація народу» як концептуальної та термінологічної фіксації,
смислового підкреслення природи нового типу національного утворення, що суспільнополітично є зовсім іншим феноменом, ніж «нація знаті» («станова» чи «дворянська» нація).
3
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(громадянської) спільноти можна визнати той, що оформився в англійській
конституційній практиці й політичній думці періоду XVII – середини XVIII ст.
Його особливістю стало використання термінів «народ» і «нація» для
позначення територіально-державної належності й підвладної єдності жителів
країни, тобто в ролі понять, що відображають політично пасивний статус
населення держави, його існування лише як об’єкта верховної державної
влади. Причому спочатку об’єкта влади монархічної – «короля англійської
нації», а потім і влади республіканської – «уряду, встановленого у вигляді
вільної держави». До того ж, в англійській політико-правовій думці цього
періоду народний суверенітет трактувався як державний лише деякими
філософами (напр., у вченні Т. Гоббса, особливо в його молодшого сучасника,
поета й політичного мислителя Дж.Мільтона) [див.: Соколов 1989, с. 53]. У
цілому ж, соціально-політичні особливості революційних перетворень в Англії
визначили іншу, ніж пізніше в революційній Франції, правову фіксацію
суверенітету народу. Використовуючи підхід британського правознавця
А.Дайсі, можна визнати, що в конституційних актах англійської революції
суверенітет народу був зведений до обмежено політичного, тоді як юридичний
суверенітет був наданий парламенту, що обирався тоді лише частиною народу
(«парламентське верховенство») [Шаповал 2001, с. 61-62.].
Така дихотомія народного й державного суверенітетів була
інституціоналізована та легітимізована, безпосередньо запроваджена в
політичну практику законодавчими актами англійської буржуазної революції.
Вельми наочним прикладом, з точки зору суті та лексики формулювань
дуалізму політичного та юридичного суверенітетів народу та держави
(інститутів представницької «влади народу»), може слугувати закон «Палата
громад – верховна влада англійської держави» від 4 січня 1649 року. Цей
історичний акт Нового часу проголошував таке: «Постановлено, що громади
Англії, що засідають у парламенті: 1) оголошують, що народ, що ходить під
Богом, є джерелом всякої законної влади; 2) і також оголошують, що громади
Англії, що засідають у парламенті, будучи обрані і представляючи народ, є
вищою владою в державі; 3) і також оголошують, що те, що постановлено
або оголошено як закон громадами, що засідають у парламенті, має силу
закону і обов’язкове для народу» [Хрестоматия 1996, с. 154].
Як бачимо, уже в сенсах-значеннях термінології та положень
конституційного акту Палати громад Англії чітко заявила про себе англійська
специфіка розуміння статусного аспекту поняття «народ», фіксованого за
допомогою кодифікації сутності його суверенітету. Він, на відміну від, зокрема,
його більш пізнього французького варіанту, був зведений до представницької
демократії та підпорядкування громадян майже диктатурі (суверенітету)
закону як безпосереднього вираження волі корпусу законодавців (який,
нагадаємо, іменувався в Англії та Франції «нацією» ще до буржуазних
революцій), а не всього народу. Між тим, законодавчо визначена ще в
середині XVII ст. англійська ідеологема суверенітету детермінувала процеси,
які пізніше виявилися в тому, що «в конституційній теорії Великобританії та
ряду інших англомовних країн не знайшла собі місця традиційна для західної
філософської та політико-правової думки ідея народного суверенітету»
[Шаповал 2001, с. 62].
Зі свого боку Ш. Ейзенштадт, розкриваючи специфіку окремих фаз
національно-державного будівництва, пише, що відносно ліберальне
етатизоване тлумачення нації, що притаманне першому етапу розвитку її
політичного концепту епохи Модерну, який розпочався в ході англійської
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буржуазної революції, мало свою соціально-історичну природу. До певної
міри воно було викликано специфікою «заміщення правлячого класу» й
особливостями соціально-політичних та економічних умов переходу до
нового суспільного ладу в Англії [Эйзенштадт 1999, с. 276]. Революційні
демократичні перетворення в цій країні, утвердження нової форми правління
та інститутів державної влади у формі парламентської республіки, поширення
«капіталістичного способу виробництва, що легітимізує самого себе», були
поступовими й «менш насильницькими», ніж потім у Франції. Лібералізація
ринкових економічних відносин добі пізнього феодалізму обумовлювала
плюралізм індивідуальної та групової політичної участі, появу «сильної
тенденції до формування спільної класової свідомості та класової організації».
Вона «помітно проявилася серед вищих класів» та знайшла своє найбільш
«повне вираження в утворенні системи представництва, найвищою точкою
розвитку якої були зібрання станів (Assemble of Estate)». Подальші процеси
інституціоналізації «громадянських прав, установлення правового режиму та
суверенності парламенту згодом стали відправними пунктами для політичної
організації цих груп і для затвердження їхніх прав на власний доступ до
центру» [Эйзенштадт 1999, с. 196, 272-273]. Таким чином, особливості
економіко-політичних умов і характеру перетворень станового феодального
ладу й головних інститутів державної влади в Англії на буржуазні
стимулювали розвиток ліберально-орієнтованої ідеології представницької
демократії. Вони забезпечили формування нації як політичної спільноти
громадян конституційної держави, або, інакше, як особливої форми
народовладдя, специфічного різновиду республіканського самоврядування
територіальної спільноти. Ці ж політико-правові принципи стали на початку
епохи Нового часу сенсоутворювальними для англійського концепту нації в
теорії та різновиду її інституціоналізації на практиці.
Аналізуючи історичну логіку утворення та трансформацій сенсівзначень поняття «нація», треба звернути увагу на той факт, що у процесі
формування політичного концепту нації англійська законодавча практика
Нового часу не тільки хронологічно випередила соціально-політичну
філософську думку країни, але й до певної міри зумовила на той момент її
підхід до розуміння природи нації, а також визначила змістовну специфіку
категоріального інструментарію. Ключовими в цьому випадку були ідеї не про
абсолютність волі політичного співтовариства громадян («народу/нації») як
історичного чи культурного цілого, а про державно-територіальну та правову
єдність населення країни як підвладної спільноти4. Витоки такої єдності або
4 Із визначень, що наочно демонструють особливості першого з виділених підходів до
розуміння природи національної спільноти епохи Нового часу, можуть послужити поняття-дефініції
нації, що були запроваджені в науковий дискурс завдяки англійській науково-довідковій літературі
середини XVIII ст. Наприклад, у «Словнику англійської мови» (1755) наводиться таке визначення:
«... Нація – це велика кількість родин однієї й тієї самої крові, які народилися в одній і тій самій
країні і живуть під одним і тим же урядом». Потім таку інтерпретацію фактично відтворює
Французька Енциклопедія (1765), що визначає націю як «збірне поняття, яке вживається для
позначення значної кількості людей, які живуть у певному регіоні, перебувають у межах
визначених кордонів, які коряться одному й тому самому урядові, і які відрізняються від інших
націй своїм певним характером» [цит. за: Картунов 1999, с. 132]. Таким чином, у цих дефініціях
національне утворення постає як територіально-державна спільнота. А як формально-загальну
семантичну конструкцію для такого способу визначення нації можна вважати запропоновану
французьким дослідником Ж.Монтандоном (середина ХХ ст.) формулу, яка твердить, що нація, на
відміну від етнічних або расових феноменів, – це «група, що вписана в кордонах держави». Тобто
це таке історично-політичне утворення, що виникає внаслідок того, що індивідів зв’язує, об’єднує,
кристалізує як особливу спільноту лише наявність політичної організації, її державних атрибутів та
системи правових норм [[Електронний ресурс] Филипповаа 2007].
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спільності
бачилися
в
консолідуючому
впливі
процесу
виборності
законодавчого органу, у легітимності та суверенітеті республіканської форми
правління, а також у загальних законах цієї «конституційної держави». Лише
трохи пізніше нормативні принципи політико-правової практики еволюційного
будівництва західного типу буржуазно-демократичної держави знайшли
додаткове філософське обґрунтування у вигляді «договірної теорії», а також
у ліберально-демократичній ідеологемі «громадянське суспільство».
На їхню теоретичну розробку значний вплив мала політична філософія
Дж.Локка, хоча деякі сучасні західні дослідники й заперечують його як
класичного ліберального політичного мислителя, якусь роль у розробці
«питань політики побудови нації» [Кимлічка 2001, с. 29]. Проте, на нашу
думку, Дж.Локк у своїй договірній теорії держави й моделі її походження
(«Два трактати про правління», 1690 р.) не тільки сформулював постулати
лібералізму для політичної філософії держави, але й певним чином визначив
зміст концепту «політична нація», що нині називається «громадянською», та
випередив загальновідоме трактування нації Е.Ренаном, локалізоване у
формулі політичного кредо – «бажання жити спільно».
У контексті сказаного виявляються значущими термінологічні та
категоріальні новації стосовно розуміння сутності суб’єкта влади.
Насамперед, локківське ототожнення на базі поняття «громадянське й
політичне співтовариство» таких феноменів, як «суспільство», «народ» і
«спільнота», з одного боку, і «держава» – з іншого. Так, походження й
сутність держави Дж.Локк убачав у добровільному союзі людей, у їх згоді до
об’єднання. «...Ми маємо підставу зробити висновок, – підкреслював
англійський просвітитель, – що всяке мирне утворення держави мало у своїй
основі згоду народу» [Локк 1988, с. 328]. Або ж: «Єдиний шлях, за
допомогою якого будь-хто відмовляється від своєї природної свободи і
надягає на себе узи громадянського суспільства, – це угода з іншими людьми
про об’єднання у співтовариство... Це може зробити будь-яка кількість
людей, які, як і колись, залишаються у природному стані свободи. Коли якась
кількість людей таким чином погодилася створити співтовариство або
державу, то вони тим самим уже об’єднані та становлять єдиний політичний
організм, у якому більшість має право діяти й вирішувати за інших» [Локк
1988, с. 317].
До того ж, у локківському тлумаченні походження держави одночасно
розкривається і той соціально-політичний механізм утворення народу, який
згодом стане одним із ідейних джерел ліберально орієнтованого політичного
(громадянського) концепту нації XIX-ХХ ст. Ілюстрацією до цього може
послужити такий умовивід Дж.Локка: «Коли якась кількість людей, – писав
він, – так об’єднана в одне суспільство, що кожен із них відмовляється від
своєї виконавчої влади, притаманної йому за законом природи, і передає її
суспільству, то тоді і тільки тоді, існує політичне, або громадянське,
суспільство. І це відбувається, коли якась кількість людей, що перебувають у
природному стані, вступає в суспільство, щоб скласти один народ, одне
політичне тіло під владою одного верховного уряду, або коли хтось
приєднається до них і приймається в яку-небудь вже існуючу державу. Тим
самим він уповноважує суспільство або, що все одно, його законодавчу владу
створювати для нього закони, яких вимагатиме суспільне благо; він має
сприяти виконанню цих законів (як своїм власним установам). І це
переносить людей із природного стану в державу ...» [Локк 1988, с. 312].
Безсумнівно, локківське ліберальне тлумачення держави, народу,
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спільноти, «громадянського суспільства», як цілісної системи концептів має
історичний політико-філософський пріоритет. Проте, серед найбільш
універсальних напрацювань лібералізму в теорії нації Нового часу можна
вважати кантівську точку зору, яка, до речі, різко контрастує з романтичним
етнонаціоналізмом і гегелівською філософією історії, хоча певною мірою й
відповідає своєрідній етніцистській тенденції німецької культурологічної
традиції в інтерпретації націогенезу, сутності народу й націй. Так, у відомому
визначенні І.Канта, яке представлене ним в «Антропології з прагматичної
точки зору» (1798 р.), пропонується дефініція понять «народ» і «нація», що
розмежовує їх зміст за політико-правовим критерієм – наявністю
громадянської ідентичності й солідарності. «Під словом народ (populus), –
писав німецький філософ, – розуміють об’єднану в тій чи іншій місцевості
чисельність людей, оскільки вони становлять єдине ціле. Ця чисельність або
частина її, яка, з огляду на спільне походження, визнає себе об’єднаною в
одне громадянське ціле, називається нацією (gens), а та частина, яка
виключає себе з цих законів (дикий натовп у цьому народі) називається
черню (vulgus), протизаконне об’єднання якої називається збіговиськом
(agere per turbas); це така поведінка, яка позбавляє їх гідності громадян»
[Кант 1966, с. 562-563].
Характеризуючи загальні тенденції демократичного розвиту світу,
утворення основ сучасного суспільства, у якому нації перетворилися на
основні суб’єкти історичного процесу та політичної влади, а національні
держави стали головними елементами світосистеми, особливо підкреслимо,
що французький досвід націєтворення, національно-державного будівництва
та демократичного самоврядування на їх початкових етапах значною мірою
відрізнялися від англійського.
Зокрема, Ш.Ейзенштадт пише, що у Франції, на відміну від англоамериканського й голландського досвідів політичної історії, сталося
«порушення наступності й розрив між дореволюційним і постреволюційним
суспільствами», що «виявилося в насильницькій зміні принципів і символів
легітимності, у майже повному усуненні колишнього правлячого класу та у
фізичному знищенні багатьох його представників» [Эйзенштадт, с. 274]. За
таких умов, для встановлення революційної диктатури більшості (т. зв.
«третього стану») у країні найефективнішою ментальною базою стала
ідеологема політичної філософії Просвітництва про «суверенітет народу».
Саме з позицій та в контексті її соціально-політичних сенсів-значень і
модернізувалася ідея й поняття нації, яка стала теоретично розумітися, а
законодавчо фіксуватися як національна (але суто громадянсько-політична)
спільнота всього «народу».
Більше того, панівна більшість дослідників доводить, що першим і
класичним зразком формування «політичної» («громадянської») нації та
держави сучасного типу – як національної та демократичної – були не
Голландія, Англія або США, а Франція, яка явила світу у процесі масштабних
суспільно-політичних перетворень Великої революції приклад практики
втілення в реальність моделі республіканської національної спільноти як
«суверенного народу», що утворюється (а фактично проголошується)
сукупністю громадян, їхнім політико-правовим союзом. Причому це був такий
«приклад історії» демократичного націє- та державотворення, який можна
визнати наочним результатом цілеспрямованої політичної та ідеологічної
діяльності, реалізацією суспільно-політичного проекту, що був розроблений
європейськими просвітителями та політичними мислителями.
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А загалом, за нашими оцінками, «французькій досвід» можна вважати
початком нової ідейної та політико-ідеологічної течії, почасти другим етапом,
у народжуваної моделі та концепту «політичної» (громадянської) нації – та,
відповідно, його сенсів-значень у Європі. Хронологічно – це кінець XVIII ст.,
коли в політичній філософії та законодавчій практиці поняття «нація» було
застосовано вже в контексті повномасштабної теорії «суверенітету народу»,
як моделі нової – республіканської демократичної держави та народовладдя.
По суті, суверенітет народу проголошувався та запроваджувався для
позначення політичної єдності особистісно вільних та рівних перед законом
громадян, які у своєму політичному союзі володіють і керують державою, а
через такі обставини й перетворюються з об’єкта її влади на повноправний
суб’єкт, тобто стають «колективним індивідом», що має юридичний
(безпосередня законотворчість шляхом референдумів – як дія «конституційноправового засобу прямої демократії» – або інші форми плебісцитарної
демократії) і політичний (легітимна, так чи інакше конституційно закріплена
монополія на державну владу, що реалізується в умовах функціонування
республіканської форми правління) суверенітет.
Найяскравіший приклад теорії народного суверенітету – це вчення
Жан-Жак Руссо. У його політичній філософії «національний суверенітет»
інтерпретувався як народний, тобто як народовладдя й безроздільне
панування (в описі Ж.-Ж.Руссо – фактично диктатура) колективної волі
народу. У ній, через усезагальність і обов’язковість законів, що видаються
обраним народом парламентом, повинна була бути, з одного боку, виражена
свобода політичної участі громадян, яка творила соціальну єдність і
тотальний політико-правовий простір (суспільство, народ, державу), а з
іншого – можливим було обмежити політичне свавілля окремих індивідів і
соціальних груп. А загалом, підкреслював Ж.-Ж.Руссо, «суверенітет
невідчужуваний, він неподільний», «це воля всього народу», і «ця оголошена
загальна воля є актом суверенітету і становить закон» [Руссо 1970, с. 568569, 571].
Зазначимо, що, на відміну від Ж.-Ж.Руссо, чия праця «Про суспільний
договір» (1762), у якій модель демократії концептуально вибудовувалася на
принципі суверенітету «народу», «не привертала до себе уваги» широкої
публіки до революції у Франції, хоча при цьому і стала «політичним
Євангелієм для революційних демократів епохи революції – якобінців» [див.:
Волгин 1958, с. 227], «Проект декларації прав людини і громадянина з
наступним планом справедливої, мудрої й вільної конституції» якобінця
Ж.П.Марата, опублікований у серпні 1789 р., містив більш однозначні й
розгорнені смисли для концепту «громадянська нація». У ньому чітко
декларувалася тотожність сенсів-значень понять «народ» і «нація»,
інтерпретованих як «громадянське суспільство» [Марат 1999, с. 244].
Особливо французький революціонер посилив ідею про суверенітет народу
як повновладне співтовариство або ж «націю». І перш за все, він проголосив
вимогу абсолютності її внутрішнього суверенітету у формі прямої демократії,
що реалізується через спільну політичну участь усіх громадян в управлінні
державою шляхом безпосередньої законотворчості. «Будучи утворений
з’єднанням своїх членів, – доводив французький революціонер у «Проекті», –
суверен може здійснювати свою суверенність лише шляхом об’єднання всіх
їхніх воль, лише шляхом їхнього голосування: вихідні від нього акти влади
іменуються законами, а влада, що проявляється ним, називається
законодавчою владою. Нація є, отже, справжнім законодавцем держави».
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«Для того щоб зберегти свою суверенність, – підкреслював Ж.П.Марат, –
нація повинна зберігати незалежність. ...Передовіряти іншим турботу про
управління хоча б одного з усіх… питань означало б надати їм можливість не
тільки поневолити, але і знищити націю. Таким чином, повна незалежність
нації має становити перший основний закон держави». Концептуально
принципове значення має й те, що Ж.П.Марат підкреслював колективну та
солідарну природу державного суверенітету «політичного суспільства», тобто
нації народу як громадян республіки. «Безумовна й необмежена суверенна
влада народу, – писав він, – може завжди належати тільки сукупності всього
народу, оскільки вона є результатом спільної волі…» [Марат 1999, с. 247,
249, 260].
Першочергова ж роль в утвердженні та підтримці суверенітету
безетнічної нації народу, тим самим її політично-громадянської національної
єдності та ідентичності, відводилася Ж.П.Маратом республіканській
самосвідомості й патріотизму. «Який же основний принцип демократичного
або народного уряду, тобто найголовніша пружина, яка підтримує його і
надає руху?» – задається питанням Ж.П.Марат і відповідає: «Це – чеснота; а
я говорю про суспільну чесноту, яка призвела до стількох чудес у Греції та
Римі і яка повинна витворити ще більш дивовижні чудеса в республіканській
Франції, а я говорю про ту чесноту, яка є нічим іншим, як любов’ю до
вітчизни та до її законів. Але, оскільки сутність республіки або демократії –
рівність, то з цього випливає, що любов до батьківщини неодмінно містить і
любов до рівності» [Марат 1999, с. 259]. У такому випадку, підкреслює
якобінець, проголошуючи ідеологічний принцип «громадянської нації»:
«демократія є лише там, де держава дійсно є батьківщиною всіх людей, які
входять до її складу, і може налічувати стільки ж захисників, зацікавлених у її
справі, скільки вона містить громадян. Ось джерело переваги вільних народів
над усіма іншими. Якщо Афіни та Спарта перемогли над тиранами Азії, а
швейцарці – над тиранами Іспанії та Австрії, то в цьому не потрібно шукати
якої-небудь іншої причини.
Але французи є першим народом світу, який, закликаючи всіх людей
до рівності та до повноти громадянських прав, установив справжню
демократію...» [Марат 1999, с. 260]5.
Між тим, треба зазначити, що французькі просвітителі у своїй критиці
монархії та станового поділу суспільства, ідеологічного обґрунтування цілей
революційних змін суспільного ладу закріплювали в синонімічних сенсах
понять «народ» і «нація» не стільки ліберальну ідею – створення
громадянсько-правового співтовариства/спільноти окремих індивідів, скільки
відстоювали загальнодемократичну ідею про необхідність політичної
інституціоналізації народу як особливого суспільно-політичного цілого, як
єдиного суб’єкта державного суверенітету. Вони упроваджували в уми мас
ідеологему й міфологему, згідно з якими всі стани (і перш за все ті, що не
5 У роздумах Ж.П.Марата показово те, що він наводить як приклад «справжньої
демократії» свою країну, а не США, як це роблять деякі сучасні західні дослідники, наприклад,
О.Данн. З іншого боку, у постулаті роботи «Права людини» (1791–1792) такого відомого
американського просвітителя, як Томас Пейн, який був учасником не тільки війни за
незалежність у Північній Америці, але й Великої французької революції, простежується
виразний вплив ідей її духовних і політичних лідерів. «Суверенітет як правове поняття, –
писав, наприклад, Т.Пейн, – належить лише до нації, але не до індивідуума (короля). І будьяка нація має невід’ємне право в будь-який час усунути таку форму правління, яку вона
знаходить для себе неприйнятною, і установити таку, яка відповідає її інтересам, схильності й
задоволенню» [Цит. за: Ачкасов 2005, с 280].
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належать до старої аристократії) за допомогою механізмів прямої та
представницької демократії мають колективно володіти абсолютною повнотою
державної влади на території країни їх проживання та здійснювати
самоврядування. Таким чином, у суспільствознавство та політичну практику
Нового часу вводився новий, за його змістом, принцип легітимації державної
влади – «суверенітет народу». Такий суверенітет акцентував ідею
верховенства політичної волі нації народу – громадян, насамперед, усередині
держави, а не зовні її, тобто не в межах міждержавних (інституціалізованих
міжнаціональних) відносин, що було виразно проголошено на початку XX ст.,
коли численними партіями, державними діячами та міжнародними
об’єднаннями
була
задекларувала
правомочність
і
правочинність
суверенності «національної держави» в організації сучасної світосистеми.
Треба також визнати, що ідеї просвітителів про націю як соціальнополітичний союз громадян, як державно-суверену «спільноту народу»,
трансформували абстрактну ідеологему «природних прав» і «договірної
теорії» держави політичної філософії лібералізму. Вони стали впливовим
чинником національного будівництва, кристалізувалися в юридичних
формулюваннях законодавчих актів Французької революції. І перш за все,
політико-правова тотожність понять «народ» і «нація», проголошення
національного суверенітету як верховенства «волі всього народу», а не
вищих станів (що раніше привласнювали собі ім’я «нація» чи виступали від її
імені, включаючи «першого з рівних» серед дворян – французьких королів)
[див: наприклад: Мере 2003, с. 64-71; Ребет 1997, с. 42] втілилася в
«Декларації прав людини і громадянина» (26 серпня 1789 р.). У Преамбулі
цього
історичного
документу
констатувалося,
що
«представники
французького народу» утворюють «Національні збори» і вони являють собою
«суспільний» або «державний союз» усіх громадян країни6. А стаття 3 цього
законодавчого акту проголошувала: «Джерело суверенітету ґрунтується по
суті в нації. Жодна корпорація, жоден індивід не можуть мати у своєму
розпорядженні владу, яка не виходить явно з цього джерела» [Хрестоматия
1996, с. 205-206]. Не менш показовим у зазначеному вище аспекті є,
наприклад, «Декрет від 21 вересня 1792 року про затвердження конституції
народом та про охорону особи і власності громадян». У цьому документі в
пункті 1 проголошувалося, що «не може бути іншої конституції, окрім тієї, яка
прийнята народом», а в пункті 2 – що «особистість громадян та їхня власність
перебувають під охороною нації» [Хрестоматия 1996, с. 218-219].
Отже, усесвітньо-історичні, головним чином, економічні й соціальнополітичні завдання суспільного розвитку країн Західної Європи, нерідко за
умов ще слабкості культурно-мовних, етнічних ментальних зв’язків для
соціальної інтеграції та політичної мобілізації мас населення, визначили
надетнічну (в її основі) природу політичної участі, громадянства й
народовладдя.
Керівною ідеологією й політичним принципом послужила (особливо у
Франції) ідея суверенітету народу, сприйнятого як політичне та правове
верховенство його волі, втіленої в повноваженнях і діяльності інститутів
До речі, як зазначав німецькій історик Ф.Майнеке в період дебатів Генеральних
Штатів третього стану у червні 1789 року, ці «збори» представників народу, щоб
продемонструвати «свій вихід з підлеглого, пасивного становища» та стимулювати «власну
волю до активності», всупереч наполегливим рекомендаціям графа Мірабо дати цьому органу,
що самостверджувався у новітній системі державної влади, ім’я – «представництво
французького народу», «оголосило себе національною асамблеєю» [цит. за: Старосольский
1988, с. 71].
6
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самоврядування на певній території, а також як принцип його державного
самовизначення і незалежності. Таку думку чітко сформулював, зокрема,
А.Коббен. «...Форма теорії Божественного Права королів, яка була головним
політичним Євангелієм раннього сучасного періоду, – підкреслив він, –
отримала смертельний удар від Французької революції. Вона була замінена
Божественним Правом Народу. Під впливом нових національних і
демократичних ідей народ перестав бути атомістичним пилом індивідів: він
знайшов плоть і форму, став цілісністю, був названий Нацією, обдарованою
суверенітетом і ототожненою з державою. Революційна теорія про те, що
народ має право формувати його власний уряд для самого себе, легко
перетворилася на вимогу, що він має право вирішувати, чи приєднуватися
йому до тієї чи іншої держави або для самого себе конституювати незалежну
державу. Результатом революційної ідеології був перехід ініціативи
державного будівництва від уряду до народу. ... Логічним наслідком
демократизації ідеї держави революціонерами стало те, що націоналізм набув
форми теорії національного самовизначення» [Cobban 1970, с. 40-41]. Або
німецькій дослідник політичної історії О. Данн, якій роз’яснюючи суть
визначальної складової ідеї-поняття нації як продукту демократичних
революційних ідеологічних і політичних перетворень Нового часу, заявляє:
«Принцип суверенітету народу постулював право кожного народу в державі
на національне самовизначення, тобто право самому розпоряджатися своєю
політичною долею», що означало – отримати інституціональний статус
національної держави [Данн 2003, с. 53].
Популярний постулат сучасної політичної філософії, теоретичної
соціології та власне націології (особливо для етатистської чи модерністської
парадигми, що розробляють теоретичні моделі громадянських національних
спільнот, так само як концепт «нація-держава») стосовно фундаментальних
суспільно-політичних функціональних ролей ідеї нації та громадянського
націоналізму аналітично підтримує та аргументовано доводить російський
дослідник В.О. Тишков. Він стверджує, що націоналізм як «практика та
ідеологія» не лише базується на уявленні про націю як основу державності,
але й прагматично експлуатує ноумен «нація» (як політичну самоназву),
підтримує й поширює міфологему про національну спільність громадян
окремого територіально-політичного утворення для формування спільної
ідентичності, посилення відчуття їхньої єдності, а також для легітимації самої
держави та її владних повноважень. «Держави мають більше ресурсів і
легітимності називатися націями, – пише він, – оскільки тільки вони мають
можливість фіксувати своє членство через громадянство, мають охоронювані
територіальні
межі,
розпоряджаються
бюрократіями,
освітніми
та
інформаційними
інститутами
й
володіють
делегованим
правом
на
відправлення насильства щодо членів цієї коаліції. …Метафора нації слугує
символом в утилітарних цілях досягнення консолідації та спільної лояльності
населення держави. Загальна громадянська ідентичність, яка досягається
через поняття нації, не менш важлива для держави, ніж конституція, загальні
правові норми та охорона кордону. Оскільки цей загальний дискурс про
націю надає важливу додаткову легітимність державної влади через
створення образу, що остання являє якусь цілісність і здійснює управління
від її імені та з її згоди» [Тишков 1998, с. 16, 18].
Порівняно з наведеними вище тлумаченнями природи та функцій
націоналізму, така його теоретична інтерпретація, яка була розроблена
американською
дослідницею
Л.Грінфельд,
постає
вже
як
«пан
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націоналістична». По суті, у її моделі націоналізм трактується не просто як
особливий різновид політичної ідеології та світосприйняття, що ґрунтуються
на переконаннях про пріоритет національної єдності, лояльності та
незалежності, а проголошується вже фундаментом сучасного демократичного
суспільства, культури, національної держави, а також сукупністю механізмів і
стимулів
основних
соціальних,
політичних
і
ментальних
процесів
життєдіяльності світу епохи Нового часу. Так, головним чином, Л.Грінфельд,
протиставляючи феодальне та буржуазне суспільства, констатує, що
«сучасна культура заснована на націоналістичному підході», який
«передбачає повну рівність членів нації, народний суверенітет і його
секулярну спрямованість» [Гринфелд 2007, с. 108-113, 107, 118].
На думку дослідниці, продуктом націоналізму є не лише «сучасна
економіка та культура», «нинішня секулярна форма свідомості і світогляду»
та «система соціальної стратифікації і законність соціальної мобільності», а й
те, що «символічне піднесення народу шляхом націоналізму робить саме
членство в нації, тобто національність, почесним статусом, прив’язуючи
почуття гідності та самоповаги до національної ідентичності» [Гринфелд
2007, с. 108-111].
За оцінками американської дослідниці, головне функціональне
призначення націоналізму як першооснови сучасних соціальних і політичних
систем, інститутів і фундаментальних перетворень (включно із будь-якими
революціями) полягає в тому, що він здійснює масштабні процеси
«демократизації всього суспільного життя», радикально підвищує «рівень
політичної участі» (що, на її думку, «описується терміном «громадянське
суспільство»»), а також забезпечує реалізацію «принципів народного
суверенітету
та фундаментальної
демократичної
рівності»,
створює
егалітарну систем «управління народом людьми з народу» та механізми
«відкритого політичного рекрутування» [Гринфелд 2007, с. 108-111].
Загалом, одним із визначальних політичних результатів епохи
демократичних революцій на Заході можна визнати те, що священний
принцип «суверенітету народу» був не тільки конституційно проголошений і
впроваджений, але і зміг додати до себе найменування «національний».
Таким чином, історично завершився перший етап «легітимізація поняття
нація як синоніма держави». Відповідна ж глобальноєвропейська та світова
легітимація, як зазначає В.О.Тишков, почалася з «моменту створення таких
організацій і політичних коаліцій, як Ліга Націй (європейський масштаб
легітимізації) … антифашистської коаліції, а потім і світової організації держав
Організації Об’єднаних Націй, вступ до якої вимагав від її членів згоди з цим
значенням для всіх держав, у тому числі і для тих, у мові яких узагалі не
було цього поняття і його не існує до сьогодні, як, наприклад, у китайській і
багатьох інших мовах» [Тишков 1998, с. 16].
У межах нашого аналізу необхідно підкреслити і те, що проект нації як
політичної
спільноти,
яка
сформувалася
в
політичній
філософії
Просвітництва, зберігав її загальний «дух космополітизму». Він не
породжував жодних дискримінаційних етніцистських чи націократичних
установок або впливових тенденцій як у політичній думці, так і на практиці.
І, перш за все, тому, що джерело легітимності державної влади та
національного суверенітету представники Просвітництва й політики,
особливо
Французької
республіки,
бачили
у
громадянстві
та
представницькому правлінні, яке декларувалося як вираз єдиної політично
інституціоналізованої волі – народовладдя, утвореного актом «союзу»,
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«угоди громадян», «суспільним договором» безлічі окремих, але рівних у
політичному та правовому відношеннях індивідів, незалежно від їхніх
етнокультурних відмінностей.
Зокрема,
характеризуючи
означене
політико-ідеологічне
кредо
французьких просвітителів і лідерів революції (яке принципово відрізнялося
від концептуального бачення світу націй ідеологами та теоретиками
«культурної нації», наприклад, німецьких романтиків на початку XIX ст., а тим
більше доктрини німецького нацизму 20-30-х років ХХ ст.), сучасний
англійський дослідник націоналізму Джон Бройї констатує: «Отже, першим
політичним рішенням було громадянство. Суспільство індивідів одночасно
визначалося як держава громадян. Відчуття своїх зобов’язань перед державою
розвивалося в людини у процесі її участі в ліберальних і демократичних
інститутах. «Нація» в цьому сенсі означала не більше, ніж об’єднання
громадян. Для так званих громадян значення мали політичні права, а не
культурна ідентифікація. Саме така ідея національності лежала в основі
програм патріотів у XVIII ст.» [Бройи 2002, с. 225].
Тут також додамо, що в аспекті політичної лексики французьке
просвітництво й нормативну термінологію республіканської законотворчості,
на відміну від попередньої англійської політичної думки та нормативноправових приписів, а також категоріального апарату більш пізньої
етніцистської німецької об’єктивно-ідеалістичної та романтичної версії
націогенезу, все ж таки характеризувало те, що в ній на базі ідеологеми
«суверенітету народу», зрозумілого як верховенство його колективної волі,
не лише активізувалася тенденція до подальшої етатизованої синонімізації
сенсів-значень понять «народ» і «нація», але й посилився їх державницькополітичний зміст, з’явилися примордіалістські ідейні наголоси у розумінні
природи національних спільнот. Найвиразніше і яскраво ті смисли, що почали
утворювати фундамент розуміння національної спільноти як головного
суб’єкта
політики,
як
субстанціонального
чинника
суверенного
волевиявлення суспільства й державної влади нової доби (що можна вважати
навіть початком зародженням концепту нації-держави), були висловлені
абатом Сійєсом у брошурі «Що таке третій стан» (січень 1789), де він
написав: «Нація первинна щодо всього, вона є джерелом усього. Її воля
завжди законна, це ж бо сам закон... Нації на землі повинні сприйматись, як
окремі складники поза межами соціальних зв’язків чи, так би мовити, у
природному стані. Здійснення їхньої волі не має меж і не залежить від усіх
громадянських формальностей. Існуючи тільки у природному стані, їхня воля
для
досягнення
повного
впливу
потребує
тільки
у
природних
характеристиках волі. І будь-яка воля нації самодостатня для виконання; усі
форми правочинні, а воля нації – найвищий закон» [цит. за: Сміт 2004,
с. 46].
Показовим прикладом щодо характеристики лексикону французької
революції,
ідеологеми
«самовизначення
народу»
як
«суверенітету
національної держави» може слугувати і звіт дипломатичному комітету від
13 лютого 1793 р. Л.Карно, який писав: «Кожна нація має право жити для
себе, коли вона хоче, та об’єднуватися з іншими для загального добра, коли
ті цього хочуть. Ми, французи, не визнаємо ніяких інших суверенів, тільки
самі народи. Наша система – це взагалі не система панування, а тільки
братерства» [цит. за: Ребет 1997, с 47].
У свою чергу, узагальнюючи смисли й підкреслюючи специфіку
французького введення і вживання поняття «нація» епохи Просвітництва й
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буржуазної революції, Л.Ребет зробив такий висновок: «Так слово «нація» як
«стан» (stato, Staat, état) організованої єдності стало близьким до поняття
держави і в західноєвропейському світі навіть її синонімом. У французькій
термінології, що стала зразком для всієї європейської термінології, слово
«нація» означає завершену політичну консолідацію народу – готову,
викінчену цілісність. Цим своїм значенням воно майже покривається з
формальним поняттям держави, для якої вона є внутрішнім змістом. У Франції
держава і нація висловлюють те саме, тільки з різних поглядів. Держава – це
більше формальна, зовнішня цілісність, нація – її внутрішня сторона. Одначе
в цілому слово «нація» разом із поняттям «держава» означає, у
протилежність до поняття «народ», стале завершене явище, інституцію, якій
народ дає біологічну субстанцію» [Ребет 1997, с. 20].
У дещо інших термінах, але близьких значеннях, ті самі ідеї висловлює
сучасний російський філософ М.В. Ільїн. «Не дивно, – підкреслив він, – що
концептуалізація інституціональних політичних меж для нації передбачає
смисловий акцент на стані системи.
Таким чином, виникнення нації-держави давало інституціональну
рамку-скелет не тільки для територіальної політичної системи, але і для нації
в цілому, концептуалізуючись як її стан (the state, l'Etat, die Staat etc.). Ця
європейська ідея нації-держави як статуарної структури, стану нації
фундаментально відрізняється від пізнішої ідеї етнічної держави, що спочатку
лише злегка деформувала поняття нації й сучасної держави в дискурсі
іредентизму, але потім у дискурсах фашизму, т. зв. національно-визвольної
боротьби і нинішніх агресивних версій націоналізму, повністю викривила її»
[Ильин 1997, с. 244]
У цілому, характерною особливістю другої половини XVII і XVIII ст.
стало посилення тенденції взаємопроникнення сенсів-значень понять
«народ» і «нація», інтерпретованих як активно-діяльне, владно-самодостатнє
та територіально-автономне політичне співтовариство та новий тип (вже
демократичної) політичної організації суспільства; розширювалася і практика
нормативно-правового застосування в законодавчих актах буржуазних
революцій їх термінологічної еквівалентності. На додаток до цього,
інтенсифікувався
процес
понятійно-термінологічної
синонімізації
«національного» і «народного» суверенітетів, що, як вказує український
правознавець В.Н.Шаповал, було аж ніяк «не випадково». Оскільки така
тенденція, підкреслює він, «свідчить про сполученість понять народного,
національного й державного суверенітету», а її причиною слід уважати те, що
«використання терміна «національний суверенітет» відображало процес
формування в XVII–XVIII ст. національних держав. Нації, які на той час
утворились, набували державних форм, тому не дивно, що майже відразу в
зарубіжній політико-правовій науці поняття національного суверенітету стало
сприйматися як першооснова державного суверенітету» [Шаповал 2001,
с. 60–61].
Більш узагальнено аналізуючи європейські способи націогенезу,
відповідне утворення політичних сенсів-значень поняття «національного»,
шляхом висвітлення логіки історії становлення національної держави,
американський історик націоналізму Г.Кон робить висновок: «Однак ті нові
централізовані держави, які Тюдори створили в Англії і Луї XIII у Франції, ще
не були національними державами, тут король був державою. Тільки в
XVII ст. в Англії, а потім у Франції протягом революції 1789, держава
перестала бути державою короля; вона стала державою народу,
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національною державою, вітчизною. Нація, а більше не король, відчула себе
відповідальною за долю країни. З тих пір нація й держава стали
ототожнюватися в Західній Європі, так само як цивілізація стала
ідентифікуватися з національною цивілізацією» [Kohn 1955, с. 15].
У «Теорії нації» Л.Ребета можна знайти подібні констатації як щодо
ідеологеми, так і реальних процесів становлення «державного», «народного»
й «національного» суверенітетів, але сформованих уже з урахуванням
французьких витоків, соціально-політичних детермінант і часових меж їх
появи. Зокрема, Л.Ребет підкреслював, що: «…Французька революція змінила
погляди на цю практику (утворення феодальних держав. – В.В.) і поклала
ідею самовизначення й політичної активності населення в основу держави.
Ця ідея вважається підставою для поняття модерної держави і водночас
основоположною для ідеї нації. Політично організований народ вважається
від того часу репрезентативним типом держави, а національна держава, не
династична, обґрунтованою»; «…французька «державноправна концепція
народного суверенітету набрала в політичній площині форми ідеї
самовизначення народів». До того ж, «за традицією французької революції не
етнічні, історичні корені, а суверенна воля народу мала б визначити
національну й державну належність. Відповідно до цієї традиції, французи
завжди були вірні теорії плебісциту в науці та на практиці. Не випадково
Ренан стверджує, що «нація – це щодня продовжуваний плебісцит»» [Ребет
1997, с. 43, 47].
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УКРАЇНА 2014 РОКУ В МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
ФРАНЦІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ «LE FIGARO», «LE MONDE» ТА
«LIBЕRATION»)
Анотація. У статті на матеріалах французьких видань «Le Figaro», «Le
Monde» та «Libеration» зроблена спроба показати, який образ України вони
сформували на своїх шпальтах та презентували читачам у 2014 році.
Розглянувши контент, присвячений Україні, автори дійшли висновку, що
імідж країни у цілому є позитивним. Україна постає як держава-воїн. Вона
веде справедливу боротьбу за національну незалежність та територіальну
цілісність, яка належить їй по праву. Також створено позитивний образ
Президента України Петра Порошенка та прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.
Французькі медіа стверджують, що український народ – народ патріотичний,
сильний духом, своє майбутнє він пов’язує з ЄС.
Ключові слова: імідж, контент, інформація, мас-медіа, публікація,
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UKRAINE IN 2014 IN THE MASS MEDIA DISCOURSE OF
FRANCE (BASED ON THE MATERIAL OF THE LE FIGARO, THE
LE MONDE, AND THE LIBERATION)
Abstract. In the article on the material of three French periodicals the
attempt to show the image of Ukraine, formed by French media in 2014, has
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been made.
Having reviewed the content dedicated to Ukraine the authors came to
conclusion that the image of the country is positive. Ukraine is shown as a statewarrior. It struggles for national independence and integrity of the territory,
which belongs to it by right. The images of the President of Ukraine Petro
Poroshenko and the Prime Minister Arseniy Yatsenyuk, created by French media,
are positive too. The Ukrainian people are patriotic and strong-willed. They
connect their future with the EU.
Keywords: content, information, periodical, editorial policy, European
integration, political conflict, the image of Ukraine
Formulas: 0, fig.: 0, tabl.: 0, bibl.: 13
Вступ. Євронтеграція в умовах політичної кризи в Україні є життєво
необхідною
умовою
побудови
незалежної
демократичної
держави.
Ідентифікація країни на міжнародній арені, можливість повноцінного діалогу
між Україною та ЄС залежить від багатьох факторів, де не останню роль
відіграють європейські медіа як один із визначальних трансляторів
формування образу України. Саме медіа дають можливість створити або
принаймні дати імпульс для формування цілісного уявлення про Україну, її
народ як невід’ємну складову європейської спільноти. Хоча оцінка їх ролі в
цьому процесі неоднозначна [Мнацаканян 2003].
Аналіз досліджень та постановка завданя. Для кожної держави
формування її позитивного іміджу є важливою складовою успішності й
визнання як серед громадян своєї країни, так і на міжнародній арені. Вдало
сформований образ держави є ознакою її успішної економічної, політичної,
соціальної та інших видів діяльності. Імідж сприяє підтримці авторитету
країни на міжнародній арені, а позитивний образ дає більші можливості для
просування та реалізації національних інтересів.
Імідж (образ) – це «сукупність соціальних оцінок і вражень,
викликаних вчинками і висловами, характером і діями, якостями і вадами, а
також способами життя і діяльності, їх результатами та іншими
характеристиками окремих людей, колективів, соціальних груп, націй,
народів» [Єлісовенко 1998].
Учені називають дві групи чинників: внутрішні (ендогенні) та зовнішні
(екзогенні), які впливають на формування образу держави [Балюк 2008].
Зрозуміло, що на становлення та трансформацію міжнародного образу
впливають здебільшого зовнішні (екзогенні) чинники.
Повноцінному діалогу між Україною та ЄС, на думку Т. Юрченко,
заважає низка перешкод, «серед яких визначальним є брак у країні
сформованого європейського комунікативного дискурсу» [Юрченко 2015].
Для реалізації іміджевої програми вчені рекомендують створити
координаційний орган і комунікаційну інфраструктуру. Як слушно зазначає Є.
Торопова, «необхідно систематично працювати з громадськістю, а також із
п'ятьма категоріями людей, які безпосередньо задіяні в міжнародних
контактах, – потенційними іміджевими каналами: це дипломати і
співробітники різних організацій, які постійно перебувають у країні-адресаті
іміджевого впливу; фахівці в галузі створення іміджу, журналісти та інші
професіонали сфери комунікацій, які знають реалії країни-адресата; ученідослідники країни-адресата; представники діаспори, які постійно мешкають у
країні-адресаті. Останніх, зокрема можна залучати до видання журналів про
країну, ведення вебсайтів, присвячених вузьким галузям взаємодії,
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іноземними мовами» [Торопова 2010].
Вивченню ролі мас-медіа у формуванні конструктивної комунікації
Україна–ЄС
присвячені
дослідження
Н.
Карпчук
[Карпчук
2012],
Є. Макаренко, М. Ожевана, М. Рижкова [Макаренко, Ожеван, Рижков 2007],
В. Парфенюка, А. Шинкарука [Шинкарук, Парфенюк 2013] та ін.
Мета нашого дослідження – показати, яким є образ України,
сформований провідними друкованими французькими медіа у 2014 р.
Для досягнення зазначеної в роботі мети були застосовані
загальнонаукові методи аналізу, синтезу та узагальнення. Для вивчення
контенту французьких видань був використаний контент-аналіз.
Результати дослідження. 2014 р. – знаковий період на шляху
України до ЄС (Євромайдан, анексія Криму, початок воєнного конфлікту на
Сході України, вибори президента). Країна оговтувалася після великого
потрясіння й водночас стояла на порозі рішучих змін, які відкривали перед
нею перспективи. Відтак цілком логічно, що події, які відбувалися саме в цей
час в Україні, потрапили на шпальти провідних європейських медіа. Зокрема
це стосується французьких засобів масової інформації. Вони не залишилися
осторонь від політичних, економічних та соціальних процесів, що відбувалися
в Україні. Тим більше, що саме Франція відіграла одну з провідних ролей в
намаганні урегулювати воєнний конфлікт у тріаді «Україна-ДНР/ЛНР–
Російська Федерація».
До аналізу були залучені електронні версії трьох національних видань
Франції – «Le Figaro», «Le Monde» та «Libеration».
«Le Figaro» – щоденна французька газета, заснована в 1826 р. Її девіз
«Де немає свободи критики, там ніяка похвала не може бути приємною», як і
назва, пов’язані з відомою п’єсою Бомарше «Одруження Фігаро». Сьогодні
газету контролює Серж Дассо – представник консерваторів, який так
визначив редакційну політику видання: «Газети повинні пропагувати здорові
ідеї». Тематика контенту «Le Figaro» різноманітна. Основні рубрики – новини
економіки, політики, культури, спорту.
Газета «Le Monde» – щоденна вечірня газета ліволіберального
спрямування, заснована за розпорядженням Шарля де Голя в 1944 р.
Контент видання структурований за такими основними рубриками, як
політика, суспільство, економіка, планета, спорт.
Газета «Libеration» виходить із 1973 р. На відміну від «Le Figaro» та «Le
Monde», три чверті її першої смуги зазвичай є великою кольоровою
фотографією. На перших сторінках розміщені новинні матеріали, далі йде
інформація про сучасні відкриття та міжнародні події. Загалом тематичне
наповнення газети різноманітне – від політики та суспільно-економічних
проблем до проблем спорту, культури.
Провідне місце в матеріалах про Україну в аналізованих виданнях
посідають публікації про Євромайдан, прагнення українців стати частиною
європейського майбуття.
Так, наприклад, газета «Le Figaro» з великим пафосом проінформувала
читачів про те, що західні дипломати одностайно привітали угоду між владою
та опозицією в Україні. Зокрема Президент Франції Франсуа Олланд закликав
українських лідерів без зволікання виконати свої зобов’язання для реалізації
угоди. Інформує газета й про те, що Білий дім також привітав такий розвиток
подій і наголосив на готовності запровадити за необхідності санкції
(«Президент Янукович пішов на поступки, щоб покласти край кризі»,
21.02.2014 р.) [«Le figaro»].
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Докладно ситуацію на Майдані описують журналісти видання «Le
Monde»: «Тривалі протести вразили Україну, Майдан все більше і більше
схожий на величезний воєнізований табір. Там, де масово були виступи й
концерти, тепер на великому екрані відео, яке звеличує славу козацтва» («У
Києві протестувальники Майдану чекають більш конкретних зобов'язань з
Європи», 02.04.2014 р.) [«Le monde»]. Там же, об'єктивно висвітлюючи
інформацію, журналісти газети звертають увагу й на слабкі сторони в діях
європейських країн, спрямовані на подолання політичної кризи в Україні. Це
стосується зокрема санкцій проти Росії.
Коментуючи підписання угоди про Асоціацію України з ЄС, газета «Le
Monde» цитує президента Європейської hади Хермана Ван Ромпея: «Це
великий день для Європи. Європейський Союз стоїть на вашому боці, тепер
більш ніж коли-небудь» («Україна підписала з Євросоюзом угоду про
асоціацію», 27.06.2014 р.). Тим самим видання підтвердило важливість цієї
угоди і для Європейського Союзу, і для України, яку вважають невід’ємною
частиною Європи.
У матеріалах газети «Le Monde» йдеться також про ставлення різних
країн, зокрема Канади, до внутрішнього конфлікту в Україні. Під час візиту до
Києва міністр оборони Канади Роб Ніколсон заявив, що Захід повинен
«продовжувати тиск на Росію, щоб та поважала незалежність України»
(«Вирішальне значення має тиждень для мирного процесу в Україні, МВФ у
Києві», 12.08.2014 р.).
Журналісти видання «Libеration» теж акцентують увагу на підтримці
України з боку Європи та бажанні останньої швидше вивести країну-сусідку
на новий рівень розвитку, допомогти їй увійти до співдружності
Європейського Союзу: «Вони [нова влада України] повинні швидко
домовитися про коаліцію і розпочати реформування країни, щоб наблизити її
до Європейського Союзу та спробувати витягнути державу з глибокої
економічної і фінансової кризи, яка посилилася в результаті конфлікту на
Сході» («Позиційні сили прем’єра», 28.10.2014 р.) [«Libеration»].
Отже, як бачимо, у французьких медіа зазначеного періоду
фокусується увага на ролі міжнародної спільноти в подоланні політичної
кризи в Україні. Аналіз матеріалів засвідчив, що ЗМІ мають одностайну
позицію: світове співтовариство повинно підтримати демократичні процеси та
прагнення українців долучитися до європейських стандартів життя.
Актуальним на сторінках видань «Le Figaro», «Le Monde» та
«Libеration»» залишається питання вступу України в НАТО, яке розглядається
як запорука територіальної цілісності країни. Так, наприклад, посилаючись
на «Франс-Прес», газета «Libеration повідомляє про рішучість й непохитність
намірів українського народу: «Кількість українців за вступ своєї країни до
НАТО збільшилась у цьому році до 51%, відтак ця тема стала провідною в
передвиборчій кампанії кількох прозахідних партій» («Україна засуджує
присутність 7500 російських солдатів у східній частині країни»,
22.09.2014 р.).
Окреме місце в французьких ЗМІ посідає питання, що стосується подій
на східній території нашої держави, зокрема вони активно обговорюють
поведінку керівництва Російської Федерації, яке, виходячи зі змісту
публікацій, причетне до того, що відбувається в Україні.
Журналісти «Le Figaro», описуючи воєнний конфлікт на території
України, засуджують втручання Російської Федерації у зовнішню політику
держави-сусідки й підтримують наміри українців щодо євроінтеграції. Вони

© Olena Tkachenko, Inna Gavryliuk

87

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 4(11) 2016 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 4(11) 2016

цитують прем’єр-міністра Арсенія Яценюка: «Україна бачить своє майбутнє в
Європі як член Європейського Союзу» («Український прем’єр-міністр Арсеній
Яценюк переживає за кризу в Криму», 02.07.2014 р.).
Французькі друковані медіа пишуть про присутність російських військ
на території України, підтримку сепаратистів, постачання Російською
Федерацією різного озброєння для ополченців. Наприклад, «Libеration»
порушує вищезазначену тематику в таких публікаціях, як «У Східній Україні
Росія дає підкріплення для сепаратистів» (09.11.2014 р.), «Україна засуджує
присутність 7500 російських солдатів на Сході країни» (22.11.2014 р.),
«Москва демонструє свою підтримку сепаратистських виборів в Україні»
(28.11.2014 р.), «Le Monde» – «Україна: основне підкріплення, важка зброя
прибуде в Донецьк» (09.11.2014 р.) тощо.
Однією з головних тем українського питання є попередження Росії про
санкції з боку глав різних держав Європи та США. Наприклад, «Le Figaro» у
замітці «На сході України проросійські сепаратисти кажуть, що вони готові до
припинення вогню» (08.09.2014 р.) щодо окресленої проблеми пише: «Будьякі втручання Росії в державні справи України є неприйнятними, вони йдуть
всупереч нормам міжнародного права і призведуть до додаткових санкцій».
Про санкції щодо Росії пише й газета «Le Monde»: «ЄС і США ввели
високі штрафи Москві. Ці санкції, в поєднанні з падінням нафти, призвели до
падіння курсу рубля. З початку року рубль подешевшав на 47% щодо євро і
більше ніж на 2/3 (63%) відносно долара» («Україна: все закінчилося поруч з
донецьким аеропортом, словесні ескалації», 02.12.2014 р.).
Головним винуватцем воєнного конфлікту в Україні газети однозначно
називають главу Російської Федерації Володимира Путіна, який активно
проводить політику територіального розколу України. Про це йдеться у
матеріалі видання «Libеration» «Київ потребує іноземних рефері, Москва
воліє грати вдома» (19.11.2014 р.). Натомість Президент України Петро
Порошенко постає як лідер, що намагається зупинити агресію та подолати
політичну кризу в країні. Про це, наприклад, йдеться в кількох публікаціях
газети «Le Monde», зокрема в матеріалах «Вирішальне значення має тиждень
для мирного процесу в Україні» (12.08.2014 р.), «Україна: перемир’я,
здається, тримається, Порошенко закликає до виведення російських військ»
(11.12.2014 р.).
Незважаючи на те що французькі ЗМІ засуджують дії російського
керівництва та виконавців політики Російської Федерації – російських
воєнних, найманців, сепаратистів, вони водночас повідомляють своїх читачів
і про настрої мешканців Донбасу. Так, наприклад, газета «Le Figaro» в
матеріалі «Київ безпорадний проти проросійських ополченців у Східній
Україні» (16.04.2014 р.) пише: «У Слов'янську (Схід України) сотні жителів
вітали з тріумфом шість танків і солдатів, які прийшли, щоб зміцнити
проросійський табір». Таким чином, французькі медіа намагаються
дотримуватися збалансованості в поданні інформації.
Окрім подій, що стосуються Євромайдану, підписання асоціації між
Україною та Європейським Союзом, воєнного конфлікту, аналізовані видання
впродовж року інформували читачів і про культурні події в Україні, зокрема зі
сфери музики, мистецтва, національних традицій, книговидання, і про
спортивні заходи. Наприклад, «Le Figaro» розповідає про різноманітні заходи
культурного характеру, які проводили українські фонди, та про участь
українців у міжнародних заходах, фестивалях, ярмарках. Матеріали на
спортивну тематику містять інформацію про переможців змагань різного
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рівня, про командні ігри, зокрема результати футбольних матчів на
міжнародній арені за участю таких українських команд, як «Шахтар» та
«Динамо».
Проте інформація на вищезазначену тематику не дає повного уявлення
про особливості української культури, самобутність національних традицій,
спортивні досягнення, хоча й нагадує французькому читачеві про таку
державу, як Україна, і наштовхує на пошуки додаткової інформації про неї та
її народ.
Публікації на культурну та спортивну тематику не оминули політичної
ситуації в Україні. Наприклад, у матеріалі «Спорт України» (25.09.2014 р.)
йдеться про те, що «через війну на Донбасі Україні довелося відмовитися від
проведення «Євро-2015» з баскетболу». Водночас журналісти «Le Figaro»
впевнені, що з поліпшенням питання безпеки Міжнародна федерація
баскетболу (FIBA) може розглянути питання про організацію FIBA-2017,
оскільки українці мають пріоритет у ньому.
Публікації, присвячені Україні, різні за обсягом і за жанрами. На
особливу увагу заслуговують репортажі власних кореспондентів про події на
Донбасі, що підтверджують об'єктивність інформації. Вони супроводжуються
фотозображеннями, які дають можливість читачу на власні очі побачити, що
відбувається в Україні, та оцінити ситуацію. Проте таких матеріалів у контенті
видань «Le Figaro», «Le Monde» та «Libеration» досить мало. Більшість
матеріалів написані на основі даних інформагентств, в основному «ФрансПрес». Велику кількість становлять публікації, що являють собою передруки
з українських мас-медіа. Так, наприклад, у газеті «Le Figaro» ми зафіксували
11 таких матеріалів. Як додатковий вид інформації, використовуються
скріншоти зі сторінок соціальних мереж.
Композиційна
структура
журналістських
матеріалів
класична.
Інформація подається об’єктивно, збалансовано, факти підтверджуються
коментарями незалежних експертів.
Висновки. Досить важливим у процесі створення іміджу будь-якої
країни є його оцінка ззовні, тобто, так би мовити, особливості зовнішнього
іміджу.
Образ України за кордоном створюється багатьма медіа, зокрема
найбільшими на території континентальної Європи виданнями «Le Figaro»,
«Le Monde», «Libеration».
За 2014 р. у газетах «Le Figaro», «Le Monde», «Libеration» нами було
віднайдено 92 публікації, присвячені Україні. Матеріали, розміщені на
шпальтах вищезазначених видань, різні за обсягом, жанрами та тематикою.
Найбільше публікацій представлено в газеті «Le Monde» – 39: 28
присвячені суспільно-політичним процесам, у тому числі й ситуації в зоні
АТО, 5 – спортивній тематиці, 6 торкаються проблем культури. Слід
зазначити, що у газеті «Le Monde» у зв'язку з подіями на Сході України була
спеціально утворена рубрика, яка інформує про те, що відбувається в
Україні.
Газета «Le Figaro» присвятила Україні 29 матеріалів. Зрозуміло, що
найбільша кількість публікацій стосується політичної ситуації – 12, решта –
проблем культури та спорту.
У газеті «Libеration» нами було виявлено 25 публікацій. Із них 20
торкаються суспільно-політичних подій, зокрема проблем на Сході країни, 3 –
культурної тематики та 2 – спорту.
Здебільшого редакції газет черпають інформацію із всесвітніх
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інформаційних агентств, зокрема AFP («Франс-Прес»). Також з-поміж
відібраних матеріалів про Україну трапляються передруки з українських
медіа, які подаються з посиланням на першоджерело.
Журналістські
матеріали
супроводжуються
фотозображеннями.
Зрозуміло, що візуальний ряд покращує сприйняття інформаційного контенту.
На жаль, здебільшого фотографії є не авторськими роботами, а являють
собою передрук з українських видань або зарубіжної періодики.
Враховуючи політичну ситуацію в Україні, особливо на Сході, цілком
логічно, що переважають матеріали на політичну тематику. Загальне
враження про Україну в читачів усіх трьох видань здебільшого формується
під впливом інформації, що висвітлює воєнний конфлікт на Сході України та
ставлення до України світових лідерів. Французькі журналісти акцентують
увагу на тому, як реагують на конфлікт в Україні політики та глави
закордонних держав, зокрема США, Франції, Канади, Німеччини. Велику
увагу медійники приділяють шляхам вирішення конфлікту, а також ролі ЄС.
Образ України у французьких медіа в цілому є позитивним. У
матеріалах здебільшого фігурує влада, її дії щодо вирішення конфлікту на
Донбасі, збереження територіальної цілісності держави. Слід зазначити, що
французькі медіа створюють позитивний образ Президента та прем’єрміністра України.
Україна постає як держава-воїн. Вона веде справедливу боротьбу за
національну незалежність та територіальну цілісність, яка належить їй по
праву. Образ України – це образ героя, якому судилося перемогти ворога за
допомогою підтримки співдружніх держав, а саме країн, які входять до
Європейського Союзу. Український народ – народ патріотичний, сильний
духом.
Проте,
як
засвідчив
аналіз
контенту
провідних
друкованих
французьких видань, в Європі уявлення про Україну може бути досить
поверховим та фрагментарним, а інколи – негативним. Це відбувається
унаслідок того, що мас-медіа лише доносять інформацію, а не пояснюють її.
Навряд чи європейці розуміють уповні ті процеси, які відбуваються в Україні.
Імідж держави за кордоном також тісно пов'язаний із подіями всередині
країни. Як бачимо, коли переважають негативні події, то вони позначаться на
загальному образі України, особливо в політичному та економічному
аспектах.
Відтак для покращання іміджу України за кордоном вкрай необхідно,
щоб на державному рівні була створена відповідна програма дій.
З-поміж заходів, спрямованих на формування позитивного іміджу
України, слід назвати передусім такі: урегулювання конфліктних ситуацій на
території України; безпосереднє централізоване розповсюдження фактичної,
статистичної та довідкової інформації про Україну; встановлення постійних
контактів з представниками ЗМІ в країнах світу тощо.
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РЕЦЕНЗІЯ
на статтю Ткаченко О.Г., Гаврилюк І.Л.
«УКРАЇНА 2014 РОКУ В МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
ФРАНЦІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ «LE FIGARO», «LE MONDE» ТА
«LIBЕRATION»)»
Сприйняття сучасної України та розуміння її як держави є одним зі
стратегічних напрямків національної геополітики. Відтак, визначаються
моніторингові пріоритети аналізу проукраїнського, антиукраїнського та
відносно нейтрального контенту, поширюваного світовими медіями. Стаття
Ткаченко О.Г., Гаврилюк І.Л. – приклад такого вивчення на прикладі Франції
– однієї з найбільших країн Євросоюзу. Робота ставить за мету «показати,
яким є образ України, сформований провідними друкованими французькими
медіа у 2014 р.». Вибір такої тематики є вкрай актуальною у контексті потуг
української дипломатії щодо євроінтеграції держави. Адже розставляє основні
акценти, на які слід звернути увагу при визначенні основних проблем і
пріоритетів соціально-комунікаційної привабливості України у міжнародній
сфері.
Цікавою і корисною є характеристика провідних французьких газет «Le
Figaro», «Le Monde» та «Libеration». При цьому зауважимо: автори зуміли не
захопитися описовим аспектом (що не є метою статті), а лише визначили
контексти. І це дає змогу читачеві зрозуміти, наскільки потужними гравцями
на інформаційно-комунікаційному полі Франції є обрані видання. Заслуговує
на поцінування і прийом, обраний Ткаченко О.Г., Гаврилюк І.Л.: відразу
після загального опису видання резюмується пріоритетність української
тематики. Наприклад, автори зазначають: «газета «Le Figaro» з великим
пафосом проінформувала читачів про те, що західні дипломати одностайно
привітали угоду між владою та опозицією в Україні».
Детальний аналіз наукових напрацювань у галузі міжнародної
іміджелогії дав можливість авторам досить чітко визначити аспекти
актуальності, сформулювати мету та обґрунтувати обрану методології. За
допомогою контент-аналізу Ткаченко О.Г. та Гаврилюк І.Л. здійснюють
основні емпіричні дослідження. І застосування цього методу є виправданим,
оскільки він характеризується об'єктивністю висновків, строгістю процедури
та полягає у числовій обробці тексту з подальшою інтерпретацією
результатів. А інтерпретація представлена у досить розлогих висновках.
Зокрема, широко з урахуванням найменших деталей представлені авторами
дані про пріоритетність опублікованих тем, кількісні сумарні показники та
окремі тематичні групи. Відрадно, що автори аналізують не тільки текстовий
складник; вони звертають увагу і на візуальний супровід – фотографічний та
інфографічний ряди. Це дає змогу цілісно оцінити інформаційні приводи, в
яких домінує українська тема. Одночасно, спостерігається у французьких
виданнях нехтування оригінальними матеріалами і надання переваги
передрукам з українських або інших зарубіжних медій. Про це зазначають
Ткаченко О.Г. та Гаврилюк І.Л. Таким чином, можна говорити про дуальність
інформаційно-комунікаційної політики французьких видань щодо України: з
однієї сторони публікуючи переважно позитивні матеріали про українські
реалії, з іншої – не обираючи Україну як пріоритетне інформаційне поле і
послуговуючись вторинною інформацією з українських та міжнародних
джерел.
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У результаті проведеного контент-аналізу автори виділили домінантні
образи, що позитивно асоціювали Україну у французьких медіях. Це –
Україна як держава-воїн, яка веде справедливу боротьбу за національну
незалежність та територіальну цілісність; український народ – народ
патріотичний, сильний духом, своє майбутнє він пов’язує з ЄС. Крім того,
створено позитивний образ Президента України Петра Порошенка та Прем’єрМіністра Арсенія Яценюка.
Науковці розглянули різні прийоми та засоби формування іміджу
України у французьких ЗМІ. Ми уже згадували про виключно кількісні
показники представлених матеріалів, про їх контенте наповнення, а також
про поєднання з візуальними елементами. На цьому вони не зупинились,
хоча наявної емпірики було б достатньо для написання ґрунтовної статті.
Автори дослідили і проаналізували також жанрову палітру статей. Як
наслідок, найбільш цікавими та актуальними виявилися небагаточисельні
репортажі власних кореспондентів про події на Донбасі, що підтверджують
об'єктивність інформації. І з цим фактом складно не погодитися, оскільки
присутність журналіста безпосередньо на місці подій підтверджує
об'єктивність інформації, а «фотозображеннями дають можливість читачу на
власні очі побачити, що відбувається в Україні, та оцінити ситуацію».
Видання, аналізовані Ткаченко О.Г. та Гаврилюк І.Л., є представниками
якісної журналістики. У своїй роботі вони об’єктивно, збалансовано подають
інформацію, факти підтверджуються коментарями незалежних експертів.
Тому створений на сторінках періодики імідж України сприймається
французькою громадськістю як об’єктивний.
Отож, підсумуємо: стаття «УКРАЇНА 2014 РОКУ В МАС-МЕДІЙНОМУ
ДИСКУРСІ ФРАНЦІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ «LE FIGARO», «LE MONDE» ТА
«LIBЕRATION»)» - це актуальне вивчення нагальних питань у галузях
комунікативістики, геополітики, іміджелогії. У ній порушуються складні
політичні проблеми, пов’язані з формуванням іміджу України у зарубіжних
медіях, зокрема у французьких. Ґрунтовні висновки, отримані авторами у
результаті проведеного контент-аналізу, наочно відображають стан
інформування про події в Україні у 2014 р. у провідних французьких газетах.
Тема статті, мета, методологія дослідження, опис процедур та обговорення
результатів, висновки є цілісними, логічними, базуються на теоретичних
напрацюваннях та авторських вивченнях, тому стаття може бути
рекомендована до публікації.
Доктор наук із соціальних комунікацій, доцент,
професор кафедри соціальних комунікацій
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
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ЛОГІКА ПОБУДОВИ КОНЦЕПТУ «ЗБРОЯ» УТИЛІТАРНОТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Анотація: Розглянуті та доведені три тези: зброя як матеріальна річ
має штучну природу; зброя як матеріальна річ має утилітарну мету
створення; зброя як соціальний засіб може використовуватися як за прямим
атрибутивним призначенням, так і за непрямим модусним призначенням.
Визначені класифікаційні ознаки та утворені видові таксони чинника «зброя
як матеріальна річ». Сформульовані дефініції концептів: «зброя як
матеріальна річ»; «зброя як соціальний засіб». Утворена комплексна
дефініція концепту «зброя».
Ключові слова: засіб, зброя, утилітарна мета створення, штучна річ
Формул: 0, рис.: 0, табл.: 0, бібл.: 24
Ihor Vasylev
The V.V. Stashys Institute of Law of the Classic Private University,
PhD Student at Department of Constitutional, Administrative and Financial Law
Zaporizhzhia, Ukraine
vasiliev.igor.v@gmail.com

LOGIC OF FORMING THE CONCEPT "WEAPONS":
UTILITARIAN AND TECHNOLOGICAL ASPECT
Abstract: These theses are considered and proven: weapon as a material
thing has an artificial nature, which, in turn, has the following main features - the
material it is made of, weapon shape, capacity for replication; weapon as a
material thing has a utilitarian purpose of creation; weapon as a social tool can
be used both for its intended attributive purpose (ability to cause damage damage to a particular object in a particular way), and for indirect modus
purpose (not related to the ability of causing damage). The issue of wording the
definition of the concept of “weapon” is analyzed in terms of different branches
of law and branch differences in the definition are studied. The classification
criteria are determined and specific taxa of the factor “weapon as a material
thing” are formed. Synthesis of specific taxa by the criteria of “the ways of
impact of weapons on a living being” and “the way of the weapons’ functioning”
are considered. Based on the combination of hypotheses about “the artificiality of
weapons” and “utilitarian purpose of creating weapons” the definition of the
concept of “weapons as a material thing” is formed. Subject to the terms of
attributive and modus social purpose of weapons, the definition of “weapons as a
social tool’ is formed. A comprehensive definition of the concept of “a weapon” is
worded.
Keywords: means, weapon, utilitarian purpose of creation, artificial thing
Formulas: 0, fig.: 0, tabl.: 0, bibl.: 24
Вступ. На сьогодні зброя є невід’ємною складовою людського
існування, яка органічно вписана в контекст культури усіх народів світу.
Філософія, як спосіб пізнання світу, має декілька інтерпретацій виникнення
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зброї у людському середовищі. Скажімо, видатний австрійський етолог
К. Лоренц у главі 13 «Eссe homo [Се людина (лат.)]» своєї монографії «Так
зване зло. До витоків агресії» (Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der
Aggression, 1963) формулює наступну логіку появи зброї: більша частина
небезпек, які загрожують людині, походить від того, що за натурою вона
порівняно нешкідлива всеїдна істота; у неї немає природної зброї, що
належить її тілу, – тому очевидно, що зброя виникла під селекційним тиском
відповідних функцій, що зберігають людину як вид [Лоренц 1998].
В основу статті покладено два наріжних положення українського
вченого О. Фролова. По-перше, – це можливість формулювання дефініції
концепту «зброя» в аспекті різних галузей права. Автор, опрацьовуючи
чинник «зброя взагалі», зазначав, що він залежить від, так би мовити,
«галузевої характеристики». Тобто кожна галузь права вбачає в концепті
«зброя» те, що вважає за потрібне вбачати: а) адміністративне право – зброя
це основна складова дозвільної системи; б) кримінальне право – зброя це
засіб спеціально сконструйований для ураження живої цілі; в) криміналістика
– зброя, це предмет або пристрій здатний заподіяти летальні ушкодження;
г) цивільне право – зброя, це річ, яка може перебувати у власності, та якою
можуть розпоряджатися за власним розсудом; д) конституційне право – зброя,
це засіб задоволення конституційних прав громадян на самозахист; е) теорія
права – зброя, це предмети обіг яких здійснюється у спеціально-дозвільному
порядку [Фролов 2006]. По-друге, – це відмінність чинників «зброя як річ
матеріального світу» та «зброя як соціальне явище» [Фролов 2006].
Так от дефініції концепту «зброя», що на сьогодні існують в окремих
галузях права, побудовані або на логіці «зброї як речі», або на логіці «зброї
як феномену». Наведемо декілька прикладів з різних галузей права.
Наприклад, авторський колектив (спеціалістів з криміналістики) у
складі П.Д. Біленчука, А.В. Кофанова, О.Ф. Суляви вважає, що «зброя – це
«пристрої та предмети, конструктивно призначені для ураження живої або
іншої цілі» [Біленчук, Кофанов, Сулява 2004].
Фахівці у галузі кримінального права зазначають наступне. В.А. Ручкін
вважає, що матеріальний засіб, який відноситься до категорії зброї, повинен
мати не тільки конструктивне і функціональне призначення для нанесення
летальних пошкоджень людині чи тварині [Ручкин 2003]. З точки зору
Д.А. Корецького: зброя – це предмети і механізми, спеціально призначені для
ураження живої цілі або мішеней, виготовлені за типом історично вироблених
зразків, які максимально відповідають завданням «злочинного задуму» та які
не мають іншого цільового призначення [Корецкий 1997].
Кримінологів цікавить виключно вплив незаконного обігу зброї на
ситуацію в соціальному середовищі. Наприклад, В.П. Власов вважає, що
незаконний обіг зброї є відносно масовим соціально-правовим явищем, яке
утворюється сукупністю злочинів та інших правопорушень, пов’язаних як з
протиправним володінням, так і з протиправним використанням зброї [Власов
2001].
Фахівець в галузі з конституційного права І.О. Кузнецова зазначає
наступне: зброя є одним з особистих засобів захисту природних прав
громадян; зброю можна розглядати як засіб реалізації конституційного права
громадян на захист [Кузнецова 2003].
У цивільному праві, на думку В.В. Михнюка, зброя – це матеріальні
блага, які є об’єктом речових прав, це майно як складна річ із встановленими
наперед
законом
особливостями
щодо
володіння,
користування,
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розпорядження нею [Михнюк 2009].
Аналіз досліджень та постановка завдання. Логіка нашого
дослідження полягатиме у спробі побудови цілісної дефініції концепту зброя
як синтезу трьох наступних тез: а) зброя як матеріальна річ має штучну
природу; б) зброя як матеріальна річ має утилітарну мету створення;
в) зброя як соціальний засіб може використовуватися як за прямим, так і
непрямим призначенням.
Перша теза щодо штучної природи зброї має такі відправні посилання.
У монографії К. Лоренца «Так зване зло. До витоків агресії», привертає увагу
положення: «винахід штучної зброї відкрив нові можливості вбивства …»
[Лоренц 1998]. Подібна інтенція існує також у дисертаційному дослідженні
В. Гамова: зброя – це штучне знаряддя (артефакт), що виступає
закономірним результатом розвитку загальної культури людства [Гамов
1996].
Апологет «філософії техніки» – М. Гайдеґґер, асоціюючись зі вченням
чотирьох причин Арістотеля, у своїй праці «Питання про техніку» (Die Frage
nach der Technik, 1954 р.) пише: століттями філософія вчить, що існують
чотири причини (приводи) інструментальності, які дозволяють речі явитися
та завдяки яким річ стає присутньою: 1) causa materialis: матеріал, речовина,
з якої виготовляється засіб; 2) causa formalis: форма, образ, яку приймає
матеріал, втілений в засіб; 3) causa finalis: мета, яка обумовлює вибір
матеріалу і форми засобу; 4) causa efficiens: майстер, що збирає воєдино три
попередніх причини, з кого починається та через кого досягається остаточна
готовність реального засобу [Heidegger 1999].
У цій же монографії німецький філософ зазначає, що «техніка», як
частина істини або одкровення може бути засобом для досягнення певних
цілей роду людської діяльності. В розвиток цієї гіпотези М. Гайдеґґер
формулює наступний висновок: техніка, репрезентована як засіб – це
інструментальність, зведена до чотирьох аспектів причинності. Далі
німецький мислитель пише: там де переслідуються цілі, застосовуються
засоби, де панує інструментальне, там править причинність, каузальність
[Heidegger 1999]. Гадаємо, те що М. Гайдеґґер вважає «інструментальним»
можна назвати «штучним».
Аналіз доробок М. Гайдеґґера, дозволяє сформулювати допоміжну
дефініцію. Створення будь-якої штучної речі – це процес надання певному
матеріалу спеціальної форми у відповідності з майбутнім утилітарним
призначенням цієї речі, що здійснюється людиною. Зброя безумовно штучна
річ, оскільки процес надання певному матеріалу спеціальної форми у
прокрустовому ложі мети майбутнього застосування, здійснюється саме
людиною. Відповідно до М. Гайдеґґера дієва причина – це майстер, з кого
починається та через кого досягається остаточна готовність реального
засобу. Майстри, що спочатку замислюють, а потім виготовляють зброю є
людьми. Бо саме майстер, що збирає воєдино три причини, подумки уявляє
остаточний вигляд реальної зброї. Саме творець, заздалегідь осмислює
утилітарну мету подальшого застосовування зброї, внаслідок чого розуміє,
який матеріал використати, та яку специфічну форму надати речі, щоб вона
стала ефективною зброєю.
Результати дослідження. Отже зброя – це штучна річ матеріального
світу, оскільки створена людиною. Зброї, як річ матеріального світу має три
ознаки штучності. По-перше, людина, повинна обрати матеріал, з якого
виробляється зброя. Якщо ж цей матеріал не існує у природі, то штучно
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створити його. По-друге, форма зброї апріорі є штучною – такою, що не існує
у природі. Отже, на час виготовлення зброї суспільство повинно мати належні
можливості техніки для надання матеріалу специфічної форми. По-третє,
штучною є і здатність до тиражування, тобто повторного відтворення будьякого конкретного предмету, що є зброєю, у значній кількості однакових
зразків.
Зайвим підтвердженням тези щодо штучності зброї є інтенції щодо місця
цього знаряддя у філософії техніки. Зокрема, німецький філософ Е. Капп у
трактаті «Основні напрями філософії техніки. До історії виникнення культури
з нової точки зору» (Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur
Entstehungsgeschichte der Kultur aus neuen Gesichtspunkten, 1877 р.)
запропонував тлумачити історію людства як історію технічного розвитку
цивілізації, як філософію техніки, де знаряддя і зброя – це різні види
продовження («проекції») людських органів [Кapp 1978]. Ми б сказали
«штучні проекції».
Друга теза стосується мети створення зброї і має такі первинні
посилання. Платон зазначав: майстер виробляє ту чи іншу річ вдивляючись в
її ідею [Платон 1994]. В. Любченко, інтерпретуючи Платона, наводить такі
висловлювання: знавець знає, що таке річ з точки зору її цілі, призначення;
форма предмета задається його цільовим призначенням [Любченко 1998].
Ф. Кессіді, аналізуючи праці Аристотеля зазначає: античний мислитель був
переконаний, що у всесвіті панує доцільність і що в основі речі лежить мета,
цільова причина [Кессиди 1983].
Щодо мети створення зброї можна сказати точніше: існує утилітарна
мета створення зброї. Але при цьому слід розрізняти: а) утилітарну мету
створення зброї – як матеріальної речі; б) утилітарну мету використання
зброї як соціального засобу задоволення суспільних потреб. Розмежування
матеріальної та соціальної сутності зброї – це, користуючись термінологією
філософа С. Мартиновича, – демаркація явища і речі [Мартынович 2000].
Створення зброї відбувається у матеріальній площині буття зброї як речі.
Використання зброї – це царина буття як зброї соціального явища. Але при
цьому не можна не звернути увагу на очевидний зворотній зв’язок:
утилітарна мета використання зброї за прямим призначенням – завжди
обумовлює мету створення зброї.
Можна стверджувати, що будь-яка штучна річ (не феномен)
створюється з утилітарною метою. Наріжним каменем створення будь-якої
штучної речі, в нашому випадку виготовлення зброї є кінцева або цільова
причина (final cause). Н. Амельченко вибудовує наступну логіку: перехід речі
від можливості до дійсності, а цей процес потребує чотирьох причин, в тому
числі і цільової, бо становлення неможливе без мети [Амельченко 2011]. В
інтерпретації В. Тернера Арістотелева цільова причина (final cause) звучить
як принцип замовлення фізичного визначення [Turner 1903]. М. Гайдеґґер
всебічно аналізуючи проблему ролі кінцевої причини на прикладі срібної чаші
для жертвоприношення називає (final cause) «щось третє»: що із самого
початку окреслило чашу сферою освячення і жертвоприношення; завдяки
цьому вона набуває визначеність як жертовна посудина [Heidegger 1999]. Це
Гайдеґґеріве «щось третє» С. Шилов називає «сенсом». Сенс – це те, завдяки
чому річ існує сама по собі. Завдяки сенсу річ набуває визначеність як річ в
собі [Шилов 2013].
В основу будь-якої штучної речі матеріального світу покладені мета або
ж сенс її створення. Створюючи зброю, людина повинна наперед осягнути
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сенс її прямого призначення у готовому вигляді, надати ефективну форму
матеріалу з метою забезпечення виконання зброєю утилітарних завдань. Яке
ж призначення, який же «принцип замовлення фізичного визначення»
вкладається у зброю.
Фахівці з філософії трактують цільове призначення зброї наступним
чином. З точки зору В. Гамова зброя, за своїм функціональним
призначенням, представляє собою прості та складні пристрої або засоби,
призначені для ураження або знищення як людей, так і інших живих істот
[Гамов 1996]. А. Яровий, застосовуючи системну матрицю «чотирьох
причин», в аспекті вже згадуваної праці німецького філософа М. Гайдеґґера
«Питання про техніку», зазначає, що форма зброї переслідує мету щодо
заподіяння шкоди, тому зброя здатна тільки нести смерть, і чим швидше вона
настає, тим краще якості зброї [Яровой 2010].
Синтез наведених висловлювань призводить до висновку, що
утилітарна мета створення зброї полягає у виготовленні штучної речі
матеріального світу, яка здатна заподіювати шкоду об’єктові шляхом його
ушкодження, ураження, виведення з ладу, знищення тощо. Людина, що
створює зброю, повинна осягнути певний спосіб заподіяння ушкоджень, щоб
втілити у відповідних матеріалі та формі пряме утилітарне призначення зброї.
Утилітарна мета створення зброї визначається здатністю цього знаряддя до
заподіяння заздалегідь обумовленого виду шкоди певному об’єктові.
Утворення видового таксону «зброя» за класифікаційною ознакою
«спосіб заподіяння ушкоджень» є очевидним і лежить, як то кажуть, на
поверхні. Проте, враховуючи логіку викладення матеріалу, можна
стверджувати, що видові класифікаційні ознаки таксону «зброя»: «спосіб
заподіяння ушкоджень» та «цільове призначення зброї» є тотожними і мають
право на існування. Класифікаційна ознака «спосіб впливу зброї на живу
істоту», запропонована І. Васильєвим та О. Фроловим, хоча й має характер
більшої диференціації, але перебуває у тій же площині. Критерій «способи
впливу зброї на живу істоту», дозволив авторам синтезувати наступний
видовий таксон: а) зброя механічного впливу; б) зброя отруйної дії; в) зброя
нервово-шокової дії; г) зброя променевої дії; д) зброя звукової дії; е) зброя
температурного впливу [Васильєв 2012].
Процитуємо Платона, але в іншому аспекті: знавець знає, що таке річ з
точки зору її функції; форма задається способом функціонування предмета
[Любченко 1998]. Схожа думка присутня і у монографії Б. Малиновські
«Наукова теорія культури та інші есе»: контекст, в якому предмет
зустрічається, а також його форма обумовлені його значенням. Функція і
форма пов’язані [Malinowski 1960]. Інакше кажучи, наука логіка не виключає
можливості синтезу видового таксону «зброя» і за класифікаційною ознакою
«спосіб функціонування зброї».
Видовий таксон «зброя», утворений за класифікаційною ознакою
«спосіб функціонування зброї» матиме орієнтовно наступний вигляд:
а) вогнепальна зброя; б) електророзрядна зброя; в) пневматична зброя;
г) ядерна зброя, тощо.
Функціональна ознака може стосуватися виключно конкретного виду
зброї – це спосіб його внутрішньої дії або ж це спосіб функціонування
конкретного предмета, як каже Платон [Любченко 1998]. Яскравим
прикладом визначення способу функціонування зброї, є дефініція
вогнепальної зброї, запропонована п.4 Постанови Пленуму Верховного Суду
України від 26 квітня 2002 р. №3 «Про судову практику в справах про
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викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами,
вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними
матеріалами»: «вогнепальна зброя – це зброя, для проведення пострілу з
якої використовується сила тиску газів, що утворюється при згоранні
вибухової речовини (пороху або інших спеціальних горючих сумішей) [Вісник
Верховного Суду України 2002].
Таким чином, поєднавши перші дві гіпотези щодо «штічності зброї» та
«утилітаної мети створення зброї», можна сформулювати дефініцію концепту
«зброя як матеріальна річ». Зброя – це штучна річ створена з утилітарною
метою заподіяння ушкоджень у заздалегідь обумовлений спосіб заздалегідь
обумовленому об’єкту.
Третя теза щодо буття зброї у якості соціального явища має такі
відправні гіпотези. Свого часу М. Гайдеґґер зазначив: із закінченістю речі
сама річ не закінчується, а навпаки, від неї починається якість того, чим річ
постає після виготовлення [Heidegger 1999]. Н.Ф. Бучило та О.Н. Чумакова,
які, з’ясовуючи суспільну аксіологію речей, вважають, що корисність речі
визначається завданням, якому вона покликана слугувати [Бучило 2001].
Відповідно третя теза, що підлягає доведенню має наступний вид.
Зброя як річ матеріального світу, у соціальній сфері стає засобом
задоволення суспільних потреб, пов’язаних з використанням зброї як за
прямим, так і за непрямим призначенням. Пряме призначення соціального
засобу «зброя» полягає у здатності цього знаряддя заподіювати шкоду –
ушкодження певного об’єкта у певний спосіб. Непряме призначення
соціального засобу «зброї», навпаки – ніяк не пов’язане із здатністю
заподіяння ушкодження. Проте, у який спосіб, з якою соціальною метою,
соціумом буде використана зброя, – це вже царина політики, соціальних
потреб, культури тощо.
Існує низка суспільних цілей, для досягнення яких зброя
використовується за прямим призначенням: як засіб спроможний
заподіювати ушкодження. Тобто утилітарна мета створення зброї співпадає з
соціальною метою її застосування. Такими атрибутивними цілями, на нашу
думку, є: а) ведення війні; б) здійснення правоохоронної діяльності;
в) полювання; г) скоєння злочинів; д) самооборона тощо.
Зброя у суспільстві може використовуватися і за непрямим
призначенням: не як засіб заподіяння ушкоджень, а за іншими
концептуальними соціальними модусами. Наприклад: зброя як засіб
проведення спортивних змагань, як культурний артефакт, як засіб
соціального статусу, як майно чи засіб накопичення багатства тощо.
Висновки. На підставі викладеного можна утворити дефініцію
концепту «зброя як соціальне явище». Зброя – це соціальний засіб, що може
мати: або властивості основного невід’ємного соціального атрибута при її
використанні за прямим призначенням (війна, правоохоронна діяльність,
полювання, злочинна діяльність, самозахист); або властивості додаткового
ситуативного соціального модусу при її використанні за непрямим
призначенням (спорт, культура, чинник суспільного статусу, майно).
Нарешті комплексна дефініція концепту «зброя» матиме наступний
вигляд. Зброя – це штучна річ створена з утилітарною метою заподіяння
ушкоджень у заздалегідь обумовлений спосіб заздалегідь обумовленому
об’єкту, яка має або властивості основного невід’ємного соціального атрибута
при її використанні за прямим призначенням (війна, правоохоронна
діяльність, полювання, злочинна діяльність, самозахист тощо); або
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властивості додаткового ситуативного соціального модусу при її використанні
за непрямим призначенням (спорт, культура, чинник суспільного статусу,
майно тощо).
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РЕЦЕНЗИЯ
на статью Васильева И.В.
«ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕПТА «ОРУЖИЕ»:
УТИЛИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»
Несомненно, в контексте процессов всемирной истории человечества,
множества войн и вооруженных конфликтов современности (реальных и
потенциальных),
в
условиях
регионального
и
глобального
«масштабирования»
терроризма,
радикальной
трансформации
гуманистического
мировоззрения
заявленная
проблематика
статьи
Васильева И.В. представляется весьма актуальной. Цель представленного
статейного материала вполне определена, а само изложение опирается на
детальный анализ большого числа источников и систематизацию
(посредством выделения основных концептуальных подходов или парадигм)
множества авторских интерпретаций утилитарной природы и предназначения
оружия, существующих в современной научной литературе. Обобщенна
каждая из парадигм лаконично и содержательно репродуцируется автором с
помощью дефиниций, что дает существенные теоретико-методологические
преимущества для целостного восприятия и понимания проблемы, которой
посвящена статья. И прежде всего, в рамках поставленных статейных задач,
автор четко раскрывает смыслы-значения основного ряда понятий «оружие»,
сформулированных в различных отраслях права: конституционного,
гражданского, уголовного, административного и т.д. Существенным
позитивом исследования является и то, что его процесс и концептуальное
завершение (выводы) отличает высокая аналитическая культура, а также
стремление к синтезу принципов и идейно-теоретических наработок
философского и правоведческого подходов при рассмотрении выбранной
проблемы. Сам анализ структурно последователен и непротиворечив.
Использованные в нем теоретико-методологические установки, аргументация
и инструментальные идеи действенно «работают» на итоговый результат,
т.е. формулировку «комплексной дефиниции концепта «оружие»».
Таким
образом,
детальное
рассмотрение
и
сравнительное
сопоставление автором множества существующих в литературе вариантов
функционального или утилитарного понимания (так же, как и оценки)
природы и предназначения оружия с необходимости приводит к вполне
доказательному постулированию того, что оружие – «это искусственная
вещь, созданная с утилитарной целью нанесения повреждений заранее
обусловленным способом заранее обусловленному объекту, которая имеет
или свойства основного неотъемлемого социального атрибута при ее
использовании по прямому назначению (война, правоохранительная
деятельность, охота, преступная деятельность, самозащита и т.д.); либо
свойства дополнительного ситуативного социального модуса при ее
использовании по непрямому назначению (спорт, культура, фактор
общественного статуса, имущество и т.д.)».
Между тем, по нашему мнению, наряду с актуальностью, безусловными
исследовательскими и теоретическими позитивами и новациями, статья
имеет некоторую непоследовательность. Очевидно концептуально-смысловое
смещение и сужение аспекта рассмотрения проблемы (во многом до
предметного поля и гносеологического спектра отраслей права) вопреки
исходно заявленному автором комплексу философских идей и установок,
введенных
для
обеспечения
большей
фундаментальности
и
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методологической эффективности, а также концептуальной масштабности
анализа и обобщений.
В итоге, во-первых, имеет место своеобразный философскоправоведческий параллелилизм, так как избранные автором в качестве
самодостаточных и инструментально операционных постулаты из учений
Платона, Аристотеля, Хайдеггера и ряда других философов почти не
усиливают доказательность аргументации. К тому же, образуется некоторый
смысловой разрыв в логической связи между философской аксиоматикой о
«причинности человеческой деятельности», ее целей и смыслов (а их автор
иногда и отождествляет), с одной стороны, и правоведческими формулами, с
другой. В общем, возникает, пусть и не столь очевидная, содержательно
несогласованная двухмерность философского «общего» и правоведческого
«особенного» («отдельного») в статейной «логике построения концепта
«оружие»».
Причем, как нам видится, дополнительно этому способствует и то, что
такой феномен рассматривается не с позиций философской традиции
онтологического моделирования и познания социума как системы, а
посредством значительной «персонификации». А именно – в рамках
статейного анализа – «субъектом» создания и применения оружия предстают
отдельные индивиды и группы, их производственная деятельность и
осознанные действия, а не общество как саморазвивающееся целое либо же
исторически образовавшиеся сообщества/культуры.
Хотя, несомненно, необходимо и принимать в расчет то, что
философский и нормативно-правовой дискурсы имеют существенные
смысловые особенности, различный категориальный аппарат и предметное
поле, тогда как теории более высокого уровня общности не всегда можно
непосредственно адаптировать к конкретной группе объектов или создать из
них философские основания для концепций среднего уровня, к тому же,
ориентированных на разработку прикладных предписаний (норм).
Во-вторых, нам представляется, что доминирующий в исследовании
автора так называемый и широко распространенный в концептуальной
интерпретации генезиса социума и культуры «деятельностный подход» явно
или неявно ограничивает его рамки. В свою очередь, это существенно
минимизирует и нивелирует аксилогическое и структурно-функциональное
значение и понимание «феномена оружие» в роли детерминанты и ценности
человеческой цивилизации. В первом случае упомянутый план исследования
и оценки в определенной мере предопределяет то, что автор оценивает
«роль оружия» главным образом в негативных тонах, т.е. как средство
нанесения вреда человеку, как орудие его уничтожения. При этом
упускается из виду то обстоятельство, что иное и равное, а нередко и
гуманистическое его предназначение – это защита человеческой жизни,
достоинства, свободы, суверенитета государства, а зачастую и сохранение
глобального мира (наглядный пример – ядерный паритет геополитических
конкурентов второй половины ХХ – начала XXI веков, который более 70-ти
лет уберегает человечество от очередной мировой войны).
Во втором случае статья предлагает понимать оружие не как элемент в
«структуре культуры», а лишь как феномен «в контексте культуры», как
«дополнительный ситуативный социальный модус его использования по
непрямому назначению». Между тем, вся прошлая и настоящая история
человечества,
объективная
логика
общественного
прогресса
свидетельствуют о том, что процесс создания оружия являлся движущей
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силой и технико-технологической основой развития цивилизации. Например,
ракетная техника и освоение космоса, спутниковая навигация, интернет,
атомная энергетика и многое другое (лишь напомним, что даже подъемные
орудия Средневековья были сконструированы посредством заимствования
ряда принципов функционирования огромных камнеметательных машин)
явились производными от процессов создания средств ведения войны. А по
сути, более широкий и неангажированный взгляд на «оружие как на
социальный феномен» требует рассматривать его не как «ситуативное»
явление/проявление культуры, а как ее атрибут, т.е. как неотъемлемое
свойство всякой культуры и цивилизации, как способ и средство освоения
человеком мира (преобразовательное, познавательное, ценностное и т.д.).
По крайней мере – как технико-технологический базовый элемент,
детерминанту и стимул общественного прогресса, как бы парадоксально это
и не звучало.
Безусловно, представленные выше оценки носят рекомендательный
характер. Они не отрицают теоретических и методологических достоинств
исследования, научной новизны и актуальности его проблематики и
полученных результатов, которые, подчеркнем, весьма значимы. Особенно
учитывая ограниченные возможности, обусловленные исключительно
статейным форматом, допустимым объемом журнальной публикации.
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ПРОБЛЕМАТИКА УЧАСТИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Аннотация.
В
статье
рассмотрены
вопросы,
связанные
с
существованием в гражданском процессуальном законодательстве института
третьих лиц, краткое историческое обозрение его возникновения и путей
развития. Даётся анализ проблем, имеющихся в практике судопроизводства:
проблематика участия третьих лиц в гражданском процессе, их полномочия,
компетенция суда по этому вопросу. Даётся рекомендация внедрить такой
процессуальный механизм, каким является «amicus curiae» и присвоить суду
компетенцию приглашения третьих лиц в судопроизводство.
Ключевые слова: гражданский процесс, третье лица, интерес
Формул: 0, рис.: 0, табл.: 0, библ.: 13
Nino Kharitonashvili
PhD (Law),
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
LEPL Notary Chamber of Georgia, legal specialist
Tbilisi, Georgia
nkharitonashvili@notary.ge

PROBLEMS OF INTERVENTION IN THE CIVIL PROCESS
Abstract. The article considers the origin of the third-party institution in
the civil process, its development and value for implementation of the right of
access to the court. It also includes comparative analysis of the third parties
stipulated in the project “The International Rules of Civil Procedure" of the
American Law Institute (ALI) and the International Institute for the Unification of
Private Law (UNIDROIT), and the third persons as envisaged in the Civil Code of
Georgia.
The article analyzes problems of implementation of the third-party
institution in judicial practice adducing judicial decision which obviously
demonstrate results of inappropriate application of the third-party institution.
The decision demonstrates unacceptability of third-party lawsuits with the
availability of a decision made on the arguable issue. The article emphasizes the
role of third parties in reopening cases in view of newly discovered facts under
the reason that they had not participated in the legal proceedings.
The problem solution recommends assigning a judge with the power to
subpoena potential third parties, thus preventing and reducing requirements to
reopen cases in view of newly discovered facts.
As a recommendation the article offers to assign the court with an
authority to subpoena third persons according to the judge’s initiative, which
would promote strengthening of the principle of finality of judgments and
advancing the principle of procedural economy.
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At stipulation of international practice the article also recommends
introducing the amicus curiae procedural mechanism in civil procedural
legislation to avoid involvement into civil procedures such parties, rights and
obligations of who are not impacted by judgment.
Keywords: Civil Process, third person, interest
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Вступление.
Существование
в
гражданском
законодательстве
института третьего лица укрепляет права человека на основе статьи 6
Европейской конвенции и правового судопроизводства.
Такой важный институт в гражданском законодательстве, каким
является институт третьего лица, даёт возможность лицам, не участвующим в
гражданском споре между двумя сторонами, но заявляющим о своём
независимом интересе на предмет спора, реализовать в суде свои права.
В научных кругах существует и отличающееся мнение по поводу
участия третьих лиц в судопроизводстве: «вступление и вовлечение в дело
третьих лиц без самостоятельных требований не должно допускаться, если
это повлечет существенное затягивание процесса, отдаление получения
судебной защиты правой стороной в споре» [Приходько 2005].
Указанное соображение опровергается тем, что процессуальный
институт обеспечивает защиту прав и интересов ещё до окончания дела не
только заинтересованных лиц, но и тех, кто не представляет сторон в данном
процессе. Участие третьих лиц в деле даёт возможность объединения всех
материалов и доказательств на основе выдвинутых ими соображений и
фактических данных. Участие третьих лиц обеспечивает суду возможность
полноценно исследовать дело и избежать принятия противоречивого
решения [Курдадзе, Хунашвили 2012]. Их участие обеспечивает также
защиту интересов и прав сторон, сбережение времени судопроизводства и
укрепляет фундаментальный принцип процессуальный экономии. Вместе с
тем, институт третьих лиц фактически является мерой правовой культуры: по
тому, как определены его правовые объёмы, можно судить о том, как
законодатель защищает права граждан.
Однако практическая реализация процессуального института имеет
некоторые изъяны и проблемы, в частности: насколько правильно
осуществляется включение третьих лиц в гражданское судопроизводство с
учётом их юридических интересов; часто без основания юридических
интересов в дело включаются лица без независимого иска; насколько
целесообразны на основе новых обстоятельств требования третьих лиц для
отмены или ограничения судебного решения и др. Заслуживает интерес
вопрос компетенции и объёма полномочий в связи с включением в дело
третьих лиц, а также насколько такое включение влияет на принятие судом
окончательного решения.
Анализ исследований и постановка задачи. Статус третьих лиц
издавна
определялся
правовым
статусом,
расширение
которого
осуществлялось достаточно часто. Институт третьего лица был известен ещё
на раннем этапе развития права.
Родиной института третьего лица, как независимого правового
института, является римское гражданское право [Горелов 2012]. Русский
учёный Д. С. Флексор отмечал: «Нормы римского права, которые касаются
участия третьих лиц и их правового статуса, характеризуется крайне
скудным содержанием» [Флексор 1894]. Причину этого явления следует
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искать в строго формальном строении римского гражданского права, который
представлял собой честный результат переговоров сторон (quasi contractus)
и не допускал несанкционированного участия в гражданском процессе.
Подключение к истцу и ответчику третьего лица было возможно только в
начале процесса. Такое строгое недопущение третьего лица в ряде случаев
негативно отображалось на экономии процессуального делопроизводства и
на успех судебного решения. Поэтому римское право вынуждено было внести
определённые изменения в принцип недопущения участия третьих лиц.
Значительный шаг в определении правового положения лиц в
гражданском процессе был сделан учением канонического права. В этот
период появляется такое участие третьих лиц, при котором они сами
заявляли требования относительно предмета спора. Само такое явление в
это время принимает точное правовое определение под названием
«исключительный институт» intervention principals, что бесспорно указывает
на значительное развитие этого института. Средневековый немецкий
гражданский процессуальный кодекс, также как и римский, не допускал
обжалования третьими лицами решения суда. Интересы и права третьих лиц
были достаточно защищены, до вынесения судом решения они пользовались
теми правами, которыми их наделял суд, имели возможность предъявления
собственного иска в том случае, если решение суда ущемляло их право
[Горелов 2012]. На сегодняшний день во всех немецкоязычных сторонах
гражданский процессуальный кодекс даёт одинаковую регуляцию участию
третьих лиц в процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные
требования относительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия
судебного постановления первой инстанции (Hauptintervention – principal
intervention) [van Rhee 2005]. Они пользуются всеми правами и несут все
обязанности истца. Если у третьего лица имеется законный интерес в успехе
одного из участников, то он будет в состоянии войти в спор, чтобы помочь
участнику
(Nebenintervention
–
вспомогательное
вмешательство).
Регулирование участия третьих лиц (Streitverkündung) признает также такие
случаи, когда стороны планируют представить требования против третьего
лица в будущем [Grunsky 2000].
В зарубежных странах включение третьих лиц в делопроизводство
выражают термином intervention. В грузинской гражданской процессуальной
системе указанное явление не определено специальным термином; лица,
которые включаются в делопроизводство на начальном этапе, именуются
«третьими лицами». Термин «третьи лица» имеет чисто технический
характер, признанный в литературе, так как они являются третьими по
порядку их включения в процесс, что является качественно важной
особенностью [Мельников 1981]. Под общим названием «третьи лица» в
гражданской правовой теории объединены два разных института. Ввиду того,
что заинтересованность и связь третьих лиц с объектом спора может быть
различными, закон различает две формы участия третьих лиц в процессе.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования, которые вступают в
уже
возникший
процесс
путём
предъявления
иска
для
защиты
самостоятельных прав на предмет спора. Третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования на предмет спора, следует отличать от
соистцов, так как они всегда вступают в уже возникший процесс, а соистцы
могут одновременно возбудить дело. Требования, предъявляемые соистцами,
не исключают друг друга. Удовлетворение или отказ в удовлетворении
требований одного их истцов не влияет на разрешение требований других.
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Предмет требования истца и третьего лица должен совпадать в полном
объёме или в части. Поэтому удовлетворение требования истца обязательно
повлечёт за собой отказ, полностью или частично, в иске третьему лицу, и
наоборот. Исследователи выделяют следующие краеугольные принципы
гражданского процесса: доступность суда и правосудия; обеспечение
справедливости процесса; быстрота вынесения решений; достижение
соответствующих эффективных результатов [Gottwald 2005].
Исходя из этого, приходим к заключению, что институт третьих лиц
должен представлять собой обязательную реализацию вышеуказанных
принципов. В частности, в процесс могут вступить различные лица, как
имеющие юридическую заинтересованность, так и не имеющие её. Третьи
лица относятся к лицам, имеющим юридическую заинтересованность в
решении возникшего спора. Главной отличительной особенностью третьих
лиц является то, что они всегда вступают в уже возникший процесс, а их
заинтересованность не одинакова. В зависимости от оснований для
вступлении в процесс и степени заинтересованности в исходе дела, третьи
лица
подразделяются
на
два
вида:
третьи
лица,
заявляющие
самостоятельные требования на предмет спора, и третьи лица, не
заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. Основания для
возникновения гражданских процессуальных правоотношений между судом и
двумя видами третьих лиц различны. В первом случае – наличие
самостоятельных требований на предмет спора между сторонами, во втором
– заинтересованность в определенном содержании судебного решения,
поскольку последнее может повлиять на права и обязанности третьих лиц по
отношению к одной из сторон. Решение для каждого вида третьих лиц имеет
различное значение. Для третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования на предмет спора, решение подтверждает наличие или
отсутствие определенного субъективного права. Для третьих лиц, не
заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, решение будет
иметь преюдициальное значение в случае предъявления им или к ним
регрессного иска. Таким образом, третьи лица – это такие участники
процесса, которые вступают в уже возникший процесс для защиты
самостоятельного права на предмет спора или когда решение по делу может
повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон. Третьи
лица, заявляющие самостоятельные требования, – это такие участники
процесса, которые вступают в уже возникший процесс путём предъявления
иска для защиты самостоятельных прав на предмет спора, если решение по
делу может нарушить их право. Основанием вступления в процесс данного
вида третьих лиц является наличие самостоятельного требования на предмет
спора. Что касается права на предмет спора, то ответ на это может быть дан
только решением суда.
При рассмотрении института третьих лиц нельзя оставить без внимания
начатый в 1997 году Американским институтом права (ALI) проект
«Принципы и права международного гражданского процесса» к которому
присоединился Международный унификационный частный институт права
(UNIDROIT)8.
Их
принципы представляют
собой
сбалансированный
практический мировой опыт по этому вопросу. Проект искусно разрешает
противоположные процессуальные аксиомы [ALI/UNIDROIT Working Group
2005].
Двенадцатый принцип регулирует включение третьих лиц в процесс.
«Множество истцов и сторон. Вмешательство». На основе второй части этого
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принципа, лицо, которое имеет интерес к предмету судопроизводства, может
потребовать
своего
вмешательства.
Третьи
лица,
заявляющие
самостоятельные требования на предмет спора, могут вступить в дело до
постановления судом решения. Они пользуются всеми правами и несут все
обязательности истца. Отсюда следует, что третьи лица этого вида, вступая в
процесс, должны обратиться в суд с исковым заявлением, обладающим
необходимыми реквизитами. Третьи лица, заявляющие самостоятельные
требования на предмет спора, чаще вступают в дело по собственной
инициативе, но рекомендация по поводу вступления третьего лица в дело
может исходить от суда. Подготовив дело к судебному разбирательству,
судья разрешает вопрос о привлечении или вступлении в дело третьих лиц.
На основе 5.3 суд может по своей инициативе потребовать от приглашённых
лиц обоснования своих интересов. До приглашения суд обязан вести
консультации со сторонами. Сторонами в гражданском судопроизводстве
являются истец и ответчик. Лицо, в интересах которого дело начато по
заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и законных
интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и об участии
в нем в качестве истца. Стороны пользуются равными правами и исполняют
равные процессуальные обязанности.
На основании вышеизложенного важным вопросом является участие
третьих лиц в гражданском процессе. Тем не менее, существуют
определенные
практические
проблемы:
насколько
соответствует
национальная практика международной практике, что должен суд принять во
внимание во избежание злоупотребления институтом третьих лиц и чтоб не
допустить к участию в процессе лиц без надлежащего правового интереса к
делу, каково воздействие третьих лиц на вновь открывшиеся обстоятельства.
Результаты исследования. Достижение правовой безопасности
может быть достигнуто эффективностью правосудия, принятием правильного
объективного и справедливого решения, что обеспечит правовую
стабильность. [Пленум Конституционного суда Грузии]. Для вынесения
окончательного
судебного
решения
особое
значение
придаётся
полноценному и всестороннему рассмотрению дела с участием всех лиц,
связанных с предметом спора, а также то, чтобы на основе обнаруженных
новых обстоятельств не изменилось постановление суда.
Если
мы
сопоставим предложенный
образцовый принцип
с
существующим в Грузии Гражданским кодексом, то обнаружим существенное
различие, в частности, грузинский Гражданский процессуальный кодекс
предусматривает обязательное включение в процесс третьих лиц и сторон;
что же касается суда, то его компетенция в деле участия третьих лиц
ограничена. Суд не уполномочен по своей инициативе приглашать и
включать в дело лиц, права и обязанности которых, возможно, смогут
повлиять на полномочия судьи. Судьи в Грузии ограничиваются пассивной
ролью в отношении к включению третьих лиц в дело, что может стать
причиной необъективного решения. По соображениям цивилиста Марселя
Шторма: «Без эффективного контроля соревновательный процесс скорее
поощряет соперничество и низводится до такого уровня, когда процесс
судопроизводства воспринимается как поле боя без правил. Судебный
активизм должен приводить к чёткому распределению ролей между судом и
сторонами. Прения – это прерогатива сторон, а судебное разбирательство –
это прерогатива судьи, т. е. от сторон требуется предоставить факты и
аргументы, судья же осуществляет судебный процесс, определяет лимит
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времени, организует процедуру пробации, требует вмешательства третьих
сторон и определяет правовые основы этих прений». [Storme 2005]. Как
видим, международный гражданский правовой кодекс вопрос приглашения
третьих лиц считает прерогативой суда, что даёт основания для
предоставления тех же полномочий грузинским судам.
Из ознакомления с решением пленума Конституционного суда Грузии
от 5 ноября 2013 года по делу № 3/1/531 граждан Израиля Тамаза
Джанашвили, Наны Джанашвили и Ирмы Джанашвили против парламента
Грузии, выясняется, что в судебной практике является проблематичным
возбуждение самостоятельного иска третьими лицами, когда в связи с
предметом спора существует вступившее в законную силу решение суда.
«Существует большая вероятность того, что лицо, прав и обязанностей
которого касается данное дело, не будет участвовать в рассмотрении дела.
Существует
теоретическая
возможность,
что
третье
лицо
начнет
самостоятельное исковое производство без аннулирования вступившего в
силу законного решения, т. к. в исковом производстве не существует
прямого законодательного основания к отказу в принятии иска, хотя на
практике так не происходит и общие суды не принимают такие иски.
Указанное обусловлено тем, что суды избегают существования двух решений
по предмету одного спора. [Решение Пленума Конституционного суда
Грузии]
Подобный
подход
суда
не
предусмотрен
действующим
законодательством. Исходя из рассуждений, указанных выше, мы имеем дело
с неверной практикой, что вызывает неправомерное ограничение
установленного и гарантированного Конституцией права обращения третьих
лиц в суд. При наличии вступившего в законную силу решения суда такой
подход оставляет потенциальным третьим лицам, которые не принимали
участия в рассмотрении дела, единственный путь реализации права
обращения в суд: обратиться в суд с целью аннулирования решения по
вновь открывшимся обстоятельствам и для повторного рассмотрения дела.
Пленум Конституционного суда рассмотрел конституционный иск № 531 по
существу
в
той
части
искового
требования,
который
касался
конституционности части 4 статьи 426 Гражданского процессуального
кодекса Грузии в отношении пункта 1 статьи 42 Конституции Грузии.
Согласно указанной норме, не допускается подача заявления о признании
решения недействительным и о возобновлении производства по делу ввиду
вновь открывшихся обстоятельств по истечении 5 лет после вступления
решения в законную силу. Конституционный суд Грузии признал
неконституционным нормативное содержание части 4 статьи 426 ГПК Грузии,
которое касается недопустимости подачи заявления о признании решения
недействительным и о возобновлении производства по делу ввиду вновь
открывшихся обстоятельств по истечении 5 лет после вступления решения в
законную силу лицами (надлежащий ответчик и третье лицо, заявляющее
самостоятельное исковое требование), предусмотренными подпунктом «в»
статьи 422 Гражданского процессуального кодекса Грузии.
Указанным
решением
ограничение
срока,
учрежденное
процессуальным кодексом, снято, что в будущем может вызвать
злоупотребление этими лицами указанным правом. Именно существование
законодательной погрешности обусловило урегулирование Конституционным
судом проблематичного вопроса таким образом, хотя более простым и
правильным путем его решения было бы внесение законодателем изменений
в Гражданский процессуальный кодекс и присвоение права привлечения
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третьих лиц в суд.
Следует отметить, что в связи с данным вопросом существует
определение Второй секции Европейского суда по правам человека от 27 мая
2010 года по делу № 18156/05 «Чичинадзе против Грузии» [Европейский Суд
по Правам Человека].В данной жалобе дело касалось признания
недействительным судебного решения, по которому был признан
недействительным договор купли-продажи, как заключенный в результате
оказанного давления. Судом было аннулировано предыдущее судебное
решение на основании заявления заверяющего договор нотариуса, под
предлогом того, что он не участвовал в качестве третьего лица при
рассмотрении дела и что аннулированием договора по решению суда был
нанесен ущерб его репутации. Решение суда Грузии было обжаловано в
Европейском суде по правам человека, который постановил, что согласно
принципу правового определения, вынесенное определение суда не должно
ставиться под сомнение (Brumărescu v. Romania [GC], no. 28342/95 § 61,
ECHR 1999 VII). Это означает, что ни одна из сторон не должна обладать
правом требования пересмотра окончательного и вошедшего в силу решения
только для того, чтобы добиться повторного слушания дела и нового
решения. Пересмотр дела судами высшей инстанции не должен превратиться
в замаскированную апелляцию и существование двух взглядов по одному
вопросу не является основанием для пересмотра дела. Отклонение от этого
принципа допускается только в случае, если необходимость этого вызвана
возникновением веских обстоятельств. Самым неприятным для суда оказался
тот факт, что нотариус, который не был стороной по первому гражданскому
делу, добился признания недействительным окончательного решения на
основании пункта 1 (б) статьи 422 Гражданского процессуального кодекса.
Судом было признано, что указанное положение касается только реальных
сторон процесса. Суд счёл, что признание окончательного решения
недействительным
нарушило
принцип
правового
определения
и
представляло собой неправильное применение оснований для возобновления
процесса на основании пункта 1 статьи 422 Гражданского кодекса Грузии,
что не было оправдано вескими обстоятельствами.
Соответственно, суд постановил, что имело место нарушение,
предусмотренное пунктом 1 статьи 6 Европейской конвенции по правам
человека и статьи первой Дополнительного протокола. Указанное решение
дает прямую рекомендацию о том, что в подобных случаях третье лицо
должно внести новый иск. Для суда должны быть важны все
фундаментальные принципы и должен осуществляться баланс их
соблюдения; соблюдая один принцип, нельзя нарушать другой. Именно
неурегулирование
законодательной
сферы
и
обусловило
принятие
Конституционным судом подобного решения по вопросу третьих лиц, хотя
более простым и правильным путем его решения было бы внесение
изменений в Гражданский процессуальный кодекс и присвоение права
привлечения третьих лиц в суд, а также урегулирование судебной практики
и принятие судами исков потенциальных третьих лиц и реализация
существующих в Гражданском процессуальном кодексе норм с тем, чтобы
они не превратились в фиктивные, а такой эффективный механизм
осуществления прав человека, установленный Гражданским процессуальным
кодексом, каким является институт третьих лиц, не остался недейственным и
не игнорировался.
В случае, рассмотренным Европейским судом по правам человека,
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судом Грузии не была осуществлена оценка того влияния решения суда,
которое являлось основанием для включения третьих лиц в дело. У
нотариуса не было надлежащего юридического интереса для включения в
дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельное исковое
требование. Согласно прецедентному праву Суда Евросоюза «Интерес за
исход рассматриваемого в суде дела существует в случае, если решение суда
может оказать существенное влияние на правовую позицию или
экономическое положение «вступающей стороны». Для разрешения на
включение в процесс, «вступающая сторона» должна доказать, что имеет
непрямой интерес к решению суда. Интерес лица для успеха или поражения
заявленного одной из сторон иска недостаточен, если принятое судом
решение не оказывает влияние на правовое или экономическое положение
стороны.» [Европейский парламент 2012]. Что касается процессуального
законодательства Грузии, то в отличие от европейского законодательства,
существование правового интереса в нём вообще не предусмотрено.
Исходя из вышеизложенного, будет целесообразно, чтобы в кодексе
взамен оговорки «оказание влияния», был конкретизирован вид самого этого
явления. По этой логике, во все процессы, касающиеся нотариального акта,
в дело должен быть включен заверяющий его нотариус, что вызовет хаос в
судебной и нотариальной системе.
Судами на практике осуществляется включение без самостоятельного
искового требования таких лиц, на права которых решение суда не может
оказать влияние. Например, таким лицом является нотариус, в связи с
заверенным нотариальным актом которого и ведется гражданская тяжба
между сторонами. В рассмотренном нами 13-м правиле образцовых
гражданских процессуальных принципов, речь идет о таком институте, как
amicus curiae brief, который не знаком процессуальному законодательству
Грузии. В Грузии, как и в других странах континентального права,
применение указанного института, в частности разрешение привлечения в
процесс третьих лиц, не имеющих юридического интереса к сути спора, не
является широко распространенной практикой.
13-й принцип не допускает письменного заявления третьих лиц по
связанным со спором фактам. Он допускает лишь предоставление данных,
оснований, примечаний, правового анализа и других обсуждений, которые
могут быть полезным для справедливого и точного решения. Следует
отметить, что внедрение указанного института было осуществлено июльским
законом 2015 года, когда в Административно-процессуальный кодекс Грузии
была добавлена статья 161 – «друг суда» (amicus curiae).
Внедрение в гражданский процессуальный кодекс такого механизма
как «amicus curiae» было бы целесообразным, исходя из необходимости
уменьшить число тех неподходящих третьих лиц, под видом которых часто
предстают различные организации.
Как видим, правовой процессуальный статус третьих лиц постоянно
расширялся на всех стадиях развития этого института. В гражданском
судопроизводстве институт третьих лиц имеет большое значение, и трудно
согласится с теми авторами, которые считают его излишним и вредным,
поскольку его применяют для затягивания процесса.14 Мы считаем, что
институт третьего лица является одним из ценных ресурсов и от его
непредвзятого применения значительно зависит гарантируемая конституцией
и международными актами реализация прав и обязанностей человека в суде,
хотя на практике оно и сопровождается своими сложностями. Для
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наглядности были приведены два решения суда, которые показали, к какому
результату может привести его неправильное применение: такое, каким
является его осуществление без всякого должного юридического интереса к
принципу окончательности решения суда, или, наоборот, неприятие иска
третьих лиц, когда на предмет спора существует решение суда.
Особенно важной является роль третьих лиц при обнаружении новых
обстоятельств и её влияние на принцип окончательного решения суда. Для
защиты принципа окончательного решения, целесообразно применить
образцовый кодекс, в котором, в частности, рекомендовано, чтобы суды сами
имели возможность приглашения в судопроизводство третьих лиц. Это в
свою очередь будет иметь превентивный характер и сократит на основе
открытых новых обстоятельств, по требованию третьих лиц пересмотра дело.
Для того, чтобы в дело не включались лица, не имеющие отношения к
решениям суда, предлагается внедрить такой процессуальный механизм,
каким является «amicus curiae», что исключит предъявление исков со
стороны лиц, не имеющих требований на предмет спора, и предоставит
возможность внедрения правомерной практики.
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РЕЦЕНЗІЯ
на монографію Довганя О.Д.
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ»
Входження України в новий етап суспільного розвитку означає
безальтернативну ситуацію, при якій лише вдосконалення організації
використання інформаційної основи розвитку української нації і держави –
об’єднаної системи вітчизняних інформаційних баз, а також розвитку
інформаційного
виробництва
та
систем
соціальних
інформаційних
комунікацій, що в сукупності складають ресурсну базу вітчизняного
інформаційного простору може забезпечити належні позиції у міжнародному
співробітництві. Запорукою цього розвитку є організація безпеки
національного інформаційного суверенітету для України і як для об’єкта
глобальних інформаційних впливів, і як для повноправного суб’єкта
міжнародної діяльності, міжнародних інформаційних обмінів має надзвичайно
велике значення. Адже суверенні інформаційні ресурси – надбання
нинішнього і всіх попередніх поколінь українського народу є основою його
існування й розвитку, забезпечення національно-культурної самобутності в
глобалізованому світі, орієнтиром розвитку сучасного національного
інфотворення. Гарантом існування і розвитку національних інформаційних
ресурсів в умовах глобальних впливів є ефективна інформаційна безпека
нашого суспільства.
Необхідність протистояти протиправним посяганням на інформаційний
простір України, збереження інформаційних ресурсів, захисту населення від
негативного інформаційного впливу тощо є одним із основних завдань
забезпечення інформаційної безпеки і вкрай важливими для української
держави на сучасному етапі. Сучасний стан вітчизняного інформаційного
простору зумовлений його розвитком в умовах переділу безпекового
простору та стрімких процесів глобалізації. Відкритість інформаційної сфери
та поглиблення інтеграційних процесів створюють передумови для активного
розширення спектру можливостей, проте, водночас, така відкритість містить і
певну небезпеку: він стає уразливим до значної кількості диверсифікованих
інформаційних загроз.
Сьогодні як ніколи Україна має гостру потребу в ефективній політиці
забезпечення безпеки своїх національних інтересів в інформаційній сфері,
яка повинна враховувати об’єктивні реалії сучасного інформаційного
середовища і базуватися на відповідній науковій базі. Це дозволить
державним
органам
відійти
від
рефлективного
стилю
управління
інформаційною безпекою і спрямувати свою діяльність на запобігання
сучасним викликам і загрозам національній безпеці в інформаційній сфері.
Перед
науковцями
сучасності
постали
невідкладні
завдання,
розв’язання яких уможливлює дослідження проблем державотворення,
особливо такої важливої детермінанти цього процесу як правового
унормування сфери забезпечення інформаційної безпеки. Виходячи із цього,
поява наукових праць, в яких системно розкриваються засадничі принципи
організації інформаційної безпеки і її складової безпеки інформаційних
ресурсів держави є доцільним та своєчасним.
Лише ґрунтовний аналіз, здійснений на широкому науковому матеріалі,
ретроспективний огляд розвитку інформаційної сфери України дають
адекватне уявлення про необхідні шляхи удосконалення безпекової системи
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інформаційних ресурсів.
Оскільки проблематика правових відносин у сфері забезпечення
інформаційної безпеки потребує постійного оновлення з огляду на стрімкий
розвиток
процесів
інформатизації,
глобалізації,
перманентного
інформаційного протиборства поєднання в монографії глибокої теоретичної та
практичної бази, її спрямованість на розкриття існуючих та потенційних
правових проблемних питань у зазначеній сфері роблять дану роботу
актуальним науковим дослідженням.
Автором монографії проаналізовано наявні наукові праці, у яких
започатковано розв’язання виділеної проблеми, визначення тих питань, які
слід віднести до невирішених, розглянуто проблеми в межах визначеного
об’єкта дослідження. На цьому етапі також здійснено визначення сутності та
змісту, ролі та місця інформаційних ресурсів держави. Значну увагу
приділено виробленню пропозицій щодо формування і розвитку системи
забезпечення інформаційної безпеки України. Акцентовано увагу щодо
можливості на підставі теоретичних розробок і практичних даних формувати
адекватну систему моніторингу та управління загрозами та небезпеками в
інформаційній сфері, а також розвитку дієвої системи забезпечення
інформаційної безпеки та її складових, у тому числі визначення об’єктів і
суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки та правових засад їх діяльності
і як наслідок – побудова моделі забезпечення інформаційної безпеки.
Внесено пропозиції щодо удосконалення системи забезпечення безпеки
інформаційних ресурсів держави.
Завдяки реалізації обраного алгоритму дослідження розроблено
наукові положення та отримано нові науково-обґрунтовані результати, які в
сукупності розв’язують важливу наукову проблему – обґрунтування
теоретичних та правових основ забезпечення інформаційної безпеки в
контексті глобалізації та вироблення шляхів удосконалення її нормативноправового забезпечення.
Заслуговує на увагу той факт, що у даній монографії розгляд у
взаємозв’язку сучасних тенденцій процесу трансформації інформаційної
безпеки в комплексне явище організації безпеки суверенних інформаційних
ресурсів пропонується вперше.
Здобуті автором монографічного дослідження наукові результати
становлять новизну для теорії і практики, оскільки мають комплексний
характер, розроблялися інтегровано. Положення монографії дають чітку
характеристику стану забезпечення інформаційної безпеки та її складової –
інформаційних ресурсів держави, подальших шляхів його розвитку.
Беззаперечним є практичне значення одержаних результатів, адже
запропоновані теоретичні положення, пропозиції та висновки можуть бути
використані:
 у правотворчій сфері – при підготовці змін і доповнень до
законодавчих та відомчих нормативно-правових актів щодо організації
інформаційної безпеки та її складової інформаційних ресурсів держави;
 у правозастосовній сфері – слугують теоретичними орієнтирами для
удосконалення практики та підвищення ефективності безпеки інформаційних
ресурсів держави;
 у науково-дослідній діяльності – як основа для подальших
теоретичних і практичних розробок ефективної системи забезпечення
інформаційної безпеки.
Достовірність результатів, отриманих в монографії, підтверджується
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правильним вибором філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових
методів дослідження.
Позитивної оцінки заслуговує й структура роботи, яка передбачає
продуману логічну послідовність викладення основних питань і проблем,
пов’язаних з розкриттям теми. Слід відмітити, що позиція автора у викладенні
основних положень є аргументованою, виваженою, продуманою, з
наведенням основних дефініцій понять, а висновки – теоретично
обґрунтованими і переконливими.
Роботу вирізняє багата наукова лексика, глибокий, вдумливий аналіз
точок зору, явищ, подій, фактів щодо концептуальних засад забезпечення
інформаційної безпеки держави. Крім того, дана робота, не лише пропонує
розв’язання актуальних проблем стратегічного розвитку держави в
інформаційній сфері, а й відкриває широкий простір для дискусій серед
фахівців, тим самим виконуючи основне своє призначення.
З наведеного можливо зробити висновок, що рецензована монографія є
завершеною науковою працею, яка виконана на належному рівні й відповідає
сучасним вимогам до монографічних досліджень. У ній міститься значна
кількість положень і рекомендацій, що мають значення для подальшого
розвитку сфери забезпечення інформаційної безпеки.
Доктор юридичних наук, старший науковий
співробітник,
завідувач
відділу
інформаційно-правових
проблем
національної безпеки Науково-дослідного
інституту інформатики і права Національної
академії правових наук України
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Przenośne laboratorium liściowej funkcjonalnej diagnostyki «PF-014»

Zasada działania urządzenia:
 Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru współczynnika spektralnego
kierunkowej transmisji wodnych roztworów w celu określenia przyczyn braku energii
rośliny i opracowania zaleceń dotyczących jej żywienia.
 Na podstawie pomiarów dostaje się zalecenia dotyczące nawożenia
substratu glebowego, na którym rosną rośliny.
 Efekt pomiarowy urządzenia opiera się na zmianie gęstości optycznej
roztworów fizycznych pod wpływem światła w połączeniu z substancjami chemicznymi
(N, P, K, S,Ca,Mg,Cu, B, Zn, Mn,Fe, Mo,Co, J ).
 Poziom szkolenia specjalista nie jest konieczny do analizy.
 Czas trwania badania - 30-40 minut na miejscu uprawy roślin bez
konieczności odwiedzania specjalistycznych laboratoriów.
Przenośne laboratorium pozwala:
 Określić rzeczywistą zawartość elementów w roślinie.
 Porównać
zawartość
elementów
w
roślinie
z
jej
optymalnym
zapotrzebowaniem, czyli wyznaczyć nadwyżkę lub deficyt każdego z elementów.
Zasada działania laboratorium przenośnego opiera się na:
 Prawo chemiczne – Reakcja Roberta Hilla – reakcja fotochemiczna
wydzielonych z rośliny chloroplastów podczas naświetlania odzwierciedla reakcję
chloroplastów w czasie naturalnej fotosyntezy.
 Prawo fizyczne – prawo Beera-Lamberta-Bouguera – zwiększona aktywność
fotochemiczna chloroplastów charakteryzuje się zwiększeniem wydzielania wolnego
tlenu. Zmiana koloru dodanych barwników chemicznych odzwierciedla zmianę
optycznej gęstości mierzonego roztworu.
Kontakt w sprawie zakupu przenośnego laboratorium:
+48-720-874-159
agro@clmconsulting.pl

Portable leafy functional diagnostics laboratory «PF-014»

The principle of operation of the device:
 The device is designed for measuring of the spectral coefficient of aqueous
solutions directional transmission to determine the causes of lack of nutrition in the
plant and develop recommendations for its feeding.
 On the ground of the measurements done recommendations for fertilizing a
soil substrate on which crops are grown are made.
 The measuring effect of the device is based on the change of optical density
of physical solutions under the light influence combined with chemicals (N, P, K, S,
Ca, Mg, Cu, B, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, J).
 The level of training is not essential for analysis.
 The duration of the research is 30-40 min. in place of growing crops without
visiting specialized laboratories.
The portable laboratory allows:
 to determine the actual contents of elements in plants;
 to compare data of the contents of the plant with needs and allows to
conclude about the excess or shortage of each element.
The principle of operation of the portable laboratory is based on:
 Chemical Law – Robert Hill Reaction – the photochemical reaction of
chloroplasts extracted from plant during lighting reflects specularly the reaction of
chloroplasts in natural photosynthesis;
 Physical Law – Beer–Lambert–Bouguer law – increasing of photochemical
activity of chloroplasts is characterized by increased allocation of free oxygen. Its
color dye chemical change causes the optical density of the solution to be measured.
Contacts on purchase of a portable laboratory:
+48-720-874-159
agro@clmconsulting.pl

