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У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в 
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 
системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 
Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та 
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні 
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціально-
економічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах 
ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.                                                 
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ПРАВОВІ, ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ  ТЕНДЕНЦІЇ 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

УДК 343.433(045)  

 Афоніна А.О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КРИМІНАЛЬНО – ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Активний розвиток інтелектуальної, творчої діяльності людей, визначає 

необхідність її відповідного, правового забезпечення. В Україні, для належного 

захисту права інтелектуальної власності, створено законодавчу базу, низку 

законів про інтелектуальну, творчу діяльність та інші підзаконні акти. Один 

із способів захисту прав інтелектуальної власності є кримінально-правовий. 

Ключові слова: кримінально-правова охорона, інтелектуальна власність, 

захист прав, авторські права, суміжні права. 

Вивчення способів захисту права інтелектуальної власності у сфері 

кримінального права були предметом уваги провідних фахівців. Зокрема 

дослідженням даного питання займались І.М. Білоус, М.І. Мельник,                

М.І. Хавронюк, А.І. Кубах, В.О. Жаров, І.А. Редько, О.І. Романюк та багато 

інших. 

Кримінальна відповідальність, за порушення прав інтелектуальної 

власності, настає за  ст.ст. 176, 177, 203-1, 216 і 229, 231, 232 Кримінального 

кодексу України [1]. 

Погоджуючись із Білоус І.М., вказані злочини можна віднести до 

латентних, оскільки власники  особистих немайнових та майнових прав 

інтелектуальної  власності не можуть достатньо контролювати межі порушення 

своїх прав [2]. 
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Зокрема, ст. 176 КК України регламентує умови притягнення винної особи 

за порушення авторського права і суміжних прав, ця стаття присвячена 

кримінальній відповідальності за порушення в гуманітарній сфері 

інтелектуальної, творчої діяльності [3, c. 81-82].  

Наприклад, ст. 176 КК України містить такі склади порушення авторського 

права і суміжних прав: 1) незаконне відтворення, розповсюдження творів 

науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних; 2) незаконне 

відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм 

мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- і 

відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації; 3) інше умисне порушення 

авторського права і суміжних прав. 

Названі дії тягнуть кримінальну відповідальність за таких умов:  

— завдали особам, які мають авторське право або суміжні права шкоду у 

великому розмірі; 

— ці ж самі дії, які заподіяли зазначеним особам шкоду в особливо 

великому розмірі або вчинені повторно.  

Якщо порівняти склади злочину в сфері авторського права за попереднім 

Кримінальним кодексом України (мається на увазі КК України від 12 грудня 

1960 року, що втратив чинність) і нині чинним, то виявляється, що такий склад 

злочину як випуск під своїм ім’ям або інше присвоєння авторства на чужі твори 

науки, літератури і мистецтва (плагіат) виключений з кримінально-правового 

захисту. Незаконне відтворення і розповсюдження також по-різному 

трактується у цих КК України. У раніше чинному КК України незакон не 

відтворення або розповсюдження стосувалося лише творів, які випущені у світ 

під чужим іменем або були присвоєні іншим чином. Згідно з діючим КК 

України незаконне відтворення і розповсюдження стосується всіх творів, 

комп’ютерних програм і баз даних, а також виконань, фонограм і програм 

мовлення. 

У ст.ст. 176 та 177 КК України матеріальна шкода вважається завданою в 

значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує 
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неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі — якщо її 

розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян, а завданою в особливо великому розмірі — якщо її розмір у тисячу і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  

Як зазначено у ст. 176 КК України незаконне відтворення, 

розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і 

баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, 

фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та 

розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, 

або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо ці дії 

завдали матеріальної шкоди у великому розмірі.  

Порушення авторського права і суміжних прав може проявлятись у діях, 

що можуть виражатись у таких формах:  

1) незаконне відтворення творів науки, літератури і мистецтва, 

комп’ютерних програм і баз даних, виконань, фонограм, відеограм і програм 

мовлення;  

2) незаконне розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, 

комп’ютерних програм і баз даних, виконань, фонограм, відеограм і програм 

мовлення;  

3) незаконне тиражування та розповсюдження виконань, фонограм, 

відеограм і програм мовлення на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях 

інформації;  

4) інше порушення авторського права і суміжних прав. 

Проте ця стаття, як зауважує М. Мельник, привертає увагу 

незлагодженістю дефініцій [4, с. 45-50]. Наприклад, в ній визначено дії, що є 

кримінальними правопорушеннями: незаконне відтворення, поширення творів 

науки, літератури й мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних. У статті 

твори науки, літератури й мистецтва, комп’ютерні програми і бази даних 

названо об’єктами кримінально-правової охорони. Виникає питання, чому 

законодавець виділив серед творів науки окремо комп’ютерні програми та бази 
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даних, адже ці об’єкти є об’єктами права інтелектуальної власності нарівні з 

іншими об’єктами авторського права. Може скластися враження, що 

кримінально-правовій охороні підлягають тільки комп’ютерні програми та бази 

даних, а ілюстрації, карти, схеми, ескізи і пластичні твори, що стосуються 

географії, топографії, архітектури або науки та інші деякі об’єкти авторського 

права такій охороні не підлягають.  

Вчений не погоджується з формуванням «незаконне відтворення, 

розповсюдження». Адже одразу постає питання, а що таке «незаконне 

відтворення». Зазначена стаття цього поняття не конкретизує. Видається, що це 

поняття варто було б уточнити, зазначивши, що твір відтворено, 

розповсюджено з порушенням авторського права і (або) суміжних прав                 

[4, c. 46-47].  

Другий абзац ч. 2 ст. 176 КК України також не відзначається необхідною 

чіткістю. У ньому вказано, що конфіскації підлягають усі примірники творів, 

матеріальні носії комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, 

відеограм, програми мовлення та знаряддя і матеріали, які спеціально 

використовувалися для їх виготовлення. По-перше, очевидно, йдеться про 

примірники творів та інші об’єкти права інтелектуальної власності, які було 

виготовлено з порушенням права інтелектуальної власності, а не про всі твори. 

Кримінальна відповідальність за наведені правопорушення також настає 

лише у випадку наявності матеріальної шкоди у великому або в особливо 

великому розмірі. Розмір шкоди визначається за тими ж правилами, що і за 

порушення авторського права і суміжних прав.  

У ст. 177 КК України зазначено, що до відповідальності притягуються 

особи, які здійснюють незаконне використання винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, 

раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше 

умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у 

значному.  
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Проводячи порівняння з КК України (який втратив чинність) і нині чинним 

КК України, то останній у ст. 177 обмежився загальною нормою — «незаконне 

використання» об’єктів промислової власності, що є складом злочину. Таке 

загальне визначення складу злочину в сфері промислової власності даватиме 

привід по-різному тлумачити це поняття. Наприклад, вважати незаконним 

використанням винаходу ввезення на митну територію України виробів з 

використанням винаходу чи ні. Те саме можна сказати про зберігання чи 

транспортування цих виробів, пропонування їх для продажу та інші дії. 

Потрібно визнати, що Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» [5] визначив, які дії слід вважати порушенням прав на об’єкт 

промислової власності [6]. 

В ст. 177 КК України передбачається кримінально-правовий захист 

об’єктів права промислової власності. У переліку об’єктів права промислової 

власності чомусь немає порід тварин, комерційних найменувань, географічних 

зазначень, комерційної таємниці. Ця стаття передбачає три склади злочину: 1) 

незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, 

топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської 

пропозиції; 2) привласнення авторства на зазначені об’єкти; 3) інше умисне 

порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало шкоди у значному розмірі [7, c. 

49].  

Відповідно до ст. 229 КК України предметом злочину є знак для товарів і 

послуг, фірмове найменування та кваліфіковане зазначення походження товару, 

а саме незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше 

умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у 

значному розмірі. 

Використанням знака для товарів і послуг визнається: 

 1) нанесення його на будь-який товар, упаковку в якій міститься товар, 

вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до 

товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з 

метою пропонування для продажу, продаж, імпорт та експорт;  
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2) застосування знака під час пропонування та надання будь-якої послуги;  

3) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі 

Інтернет. 

На думку О. Крижного, ця стаття передбачає відповідальність за 

використання як тотожних, так і позначень, схожих до ступеню змішування з 

чужими знаками для товарів і послуг. При цьому для притягнення особи до 

кримінальної відповідальності за використання останніх не потрібно внесення 

змін до КК України. Такий висновок можна зробити згідно з абз. 5 ч. 4 ст. 16 ЗУ 

«Про охорону права на знаки для товарів і послуг» [8], відповідно до якого знак 

визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого 

знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише 

окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака                

[9, с. 30-35]. 

Притягнення порушника до кримінальної відповідальності за дії, що 

розглядаються, можливе лише за позовом потерпілого. Позов подається до суду 

і в ньому зазначається, коли, ким і де вчинено протиправну дію, в чому 

конкретно вона виявилася і чим підтверджується прохання потерпілого про 

притягнення порушника до кримінальної відповідальності.  

Відповідно до ст. 203-1 КК України незаконне виробництво, експорт, 

імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем 

зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо ці дії 

вчинені у значних розмірах. 

Цей злочин полягає у вчиненні однієї з вказаних альтернативних дій із 

відповідними предметами: 1) виробництво; 2) експорт; 3) імпорт; 4) зберігання; 

5) реалізація; 6) переміщення. Вказані дії можуть тягнути відповідальність за 

ст. 203-1 КК України, якщо вони вчинені незаконно, тобто з порушенням вимог 

законодавства, що регулює виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних 

систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для виробництва дисків. 

Виробництво дисків — це діяльність, пов’язана із застосуванням 

технологічного процесу по переробці сировини в оптичні носії інформації у 
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формі диску для лазерних систем зчитування, матриць, під час якого одночасно 

з виготовленням диску здійснюється запис на нього інформації, яка є об’єктом 

авторського права та (або) суміжних прав, або без запису, а також діяльність, 

пов’язана з реалізацією дисків або матриць власного виробництва. 

Виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць здійснюється 

суб’єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження 

такої діяльності та за умови дотримання ліцензійних умов. 

Ліцензія на строк 3 роки видається суб’єкту господарської діяльності, який 

виконав законодавчі вимоги і подав органу ліцензування документально 

підтверджені дані про:  

1) власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та 

кількість ліній);  

2) власні або орендовані виробничі та складські приміщення. Ліцензія на 

господарську діяльність з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, 

матриць видається із зазначенням окремих робіт, що можуть виконуватися в 

межах виду господарської діяльності, а саме: 1) виробництво дисків для 

лазерних систем зчитування, матриць: 2) виробництво дисків для лазерних 

систем зчитування; 3) виробництво матриць на дисках для лазерних систем 

зчитування.  

Орган ліцензування (Державна служба інтелектуальної власності України) 

присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код і зазначає 

його у ліцензії. Вказаний код надається виробнику дисків з метою визначення 

(ідентифікації) цього виробника та вироблених ним дисків [10]. 

Зокрема, в ст. 231 КК України охоплюються будь-які цілеспрямовані дії, 

вчинені з метою отримання комерційної або банківської таємниці без згоди її 

власника особою, яка не має законних підстав і можливостей для ознайомлення 

з відповідними відомостями в силу свого правового статусу, службового 

становища чи професійної діяльності (тобто не є власником, посадовою 

особою, працівником відповідної юридичної особи, слідчим, прокурором, 

суддею тощо). Ці дії можуть мати форму, викрадення відповідної інформації чи 
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об’єктів, які її містять; застосування спеціальних технічних засобів, зокрема, 

для негласного підслуховування розмов або зняття інформації з каналів зв’язку; 

отримання інформації шляхом проникнення у комп’ютери, комп’ютерні мережі 

тощо.  

Не охоплюються складом цього злочину випадки, коли особа випадково 

дізналась про відомості, що є комерційною або банківською таємницею, або 

коли такі відомості добровільно були повідомлені цій особі власниками, 

посадовими особами чи працівниками відповідного суб’єкта господарської 

діяльності.  

Злочином, відповідно до ст. 232 КК України є також умисне розголошення 

комерційної таємниці або банківської таємниці без згоди її власника особою, 

якій ця таємниця стала відома в зв’язку з їх професійною або службовою 

діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і 

завдало істотної шкоди суб’єкту господарської діяльності. Розголошення 

інформації утворює склад злочину за умови, якщо воно вчинене без чітко 

вираженої згоди на це громадянина-підприємця, керівника (іншої 

уповноваженої особи) чи керівного органу юридичної особи — власника 

таємниці. 

Притягнення до кримінальної відповідальності конкретних винуватців 

злочину не виключає заяву потерпілими цивільно-правових вимог про 

відшкодування заподіяних збитків (істотної шкоди). Істотна шкода, що 

спричиняється юридичній особі або підприємцеві — власнику комерційної або 

банківської таємниці має оціночних характер. Питання про наявність чи 

відсутність істотної шкоди вирішується у кожному конкретному випадку з 

урахуванням, зокрема, грошового розміру заподіяної шкоди та майнового стану 

власника відповідних відомостей.  

Аналіз кримінального з аконодавства України у сфері захисту права 

інтелектуальної власності показав відсутність єдиної, цілісної, ефективної і 

надійної системи правового захисту інтелектуальної власності. Держава 

докладає зусиль для посилення захисту права інтелектуальної власності, але 

поки що, на превеликий жаль, значних результатів не досягнуто. 
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Отже, підводячи підсумок, можна дійти до висновку, що в умовах 

сьогодення необхідно, з одного боку, вдосконалювати кримінальне 

законодавство, що регулює діяльність і забезпечення належної реалізації права 

інтелектуальної власності, враховуючи стрімкий розвиток й широке коло 

відносин в сфері права інтелектуальної власності, які потребують необхідного 

надійного врегулювання та захисту. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» 

У статті розглянуто розвиток та сутність поняття «громадянське 

суспільство». Проаналізовано історію виникнення цього поняття, визначено 

його  характерні ознаки, а також передумови, необхідні для ефективного 

функціонування громадянського суспільства.  

Ключові слова: громадянське суспільство, суспільство, держава, громадянин.  

 На розвиток демократичної держави безпосередньо впливає громадянське 

суспільство, тому важливо вжити заходів для його подальшої еволюції. У 

цьому контексті неабияке значення має розуміння поняття власне 

громадянського суспільства, ідея якого бере свої витоки ще з античних часів, 

проте й до нині є дискусійною. Незавершеність наукової дискусії щодо поняття 

громадянського суспільства породжує  нестабільність і безліч питань, на які в 

сучасному законодавстві ще поки немає відповідей. Тому необхідно розробити 

нормативне визначення громадянського суспільства, простеживши його 

еволюцію у правовій доктрині. Відтак дослідження, присвячене цьому питанню 

має теоретичне та практичне значення. 

 Сутність громадянського суспільства є предметом наукового дискурсу 

таких вчених, як:  О.М. Бірюков, К.С. Богомолова, С.О. Бондарук, Т. Гоббс, 

Н.Я. Дубас, В.Г. Краля, А.З. Колодій, Ю.А. Левенець, О.В. Подольська,                

Ф.М. Рудич, В.С. Тодика, Н. Макіавеллі, Дж. Локк, Ю.Ж. Шайгородський та ін. 

 Метою статті є розкриття поняття «громадянське суспільство» та 

визначення його характерних ознак. 
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Розвиток ідей громадянського суспільства зазнав чи малих змін у 

правовій доктрині, які були  спрямовані на подолання перепон у системі 

суспільно-політичних правовідносин. З одного боку, ці проблеми полягають у 

вирішенні питань трансформаційного процесу, з іншого – вирішення 

суперечностей інституційного характеру, які викликані сучасним розвитком 

суспільства. 

 Про поняття громадянського суспільства вперше почали говорити ще в 

добу античності, за життя давньогрецького філософа Аристотеля, який 

визначив, що термін «громадянське суспільство» походить від слова 

«громадянин», який в той час вважався вільною та освіченою людиною. В 

подальшому інший давньоримський мислитель Цицерон, який пропагував ідеї 

республіканізму і народного суверенітету, зазначив, що держава – це надбання 

народу. Цицерон наголошував на тому,  що громадянин і громадянство – це дві 

правові категорії, на основі яких базується поняття про суспільство як 

сукупність громадян [5, с. 96]. Загалом в добу античності вважалось, що 

громадянське суспільство  - це спільнота громадян, які належать до одного 

полісу (грец. «рolis» – «місто-держава»), тобто поняття «держави» та 

«громадянського суспільства» ототожнювалось. 

 У подальшому, у працях італійського філософа Н. Макіавеллі дані два 

поняття почали протиставлятись [8, с.32]. Поняття «держава» почали 

критикувати у зв’язку із прагненням домінування над усіма формами 

громадянського суспільства.  

 Натомість розвиток ідей громадянського суспільства породило дедалі 

більше дискусій стосовно свого визначення. Так,  Т. Гоббс, англійський 

філософ, визначав, що кожна людина від природи спрямована на те, щоб 

перешкоджати іншим у досягненні своїх цілей.  Особи, які здатні ставити перед 

собою цілі та досягати їх, завжди створюють середовище конкуренції і це може 

породжувати ряд конфліктів між людьми. Єдиним виходом із такої ситуації є 

створення певних угрупувань на основі домовленостей, за допомогою яких 

люди з спільними інтересами можуть об’єднуватись та діяти злагоджено. 



20 

Однак, для забезпечення виконання цих домовленостей потрібно 

запроваджувати єдиний механізм, який може запроваджувати лише держава. 

Тобто держава створює певні правила, за допомогою яких громадяни можуть 

взаємодіяти між собою створюючи те громадянське суспільство [2, с. 270].   

 Інший англійський філософ, представник лібералізму Дж. Локк вперше 

поставив особу вище за суспільство та державу, а свободу - вище за інші 

цінності. На відміну від поглядів Т. Гоббса, який розглядав людину як 

егоїстичну істоту, у Дж. Локка люди мають свої певні права, які ніхто не має 

право порушувати. Для захисту своїх природніх прав, громадянин має надати 

право державі здійснювати їх захист. У випадку, якщо держава неефективно 

захищає ці права, то громадяни мають повне право скинути таку владу. 

Оскільки суспільство виникло значно раніше, аніж держава і є набагато 

важливішим та довговічнішим за неї [6, с.137].  

 Дж. Локк, Ш. Монтеськ’є, Ж.-Ж. Руссо мають дещо схоже розуміння 

стосовно пріоритетності громадянського суспільства над державою [1, с.159]. 

Так, французький філософ, просвітник Ж.-Ж. Руссо зазначив, що суспільство, в 

якому кожен громадянин користується своїми правами безпосередньо, а не 

через владні інститути є істинно «громадянським». Англо-американський 

письменник та філософ Т. Пейн вказував, що «громадянське суспільство» - це 

втілення у дійсність приватних інтересів громадян у суспільстві [9, с.6]. 

Г. Гегель звернув увагу на той факт, що природним станом є стан 

антагонізму, де правлять протилежні інтереси, а саме: стан некультурності, 

насилля та несправедливості. Саме тому, обов’язковим є вступ людей у 

громадянське суспільство, оскільки лише у ньому діє правопорядок. Основна 

ідея цього філософа полягала у визнанні того факту, що «правильна» та 

«мудра» держава має бути громадянською, тобто людяною, а не звірячою. Це 

автоматично призводило до певної ідеалізації держави та стало поштовхом для 

розвитку ідеї про те, що справжнім громадянським суспільством може бути 

антидержава [4, с.24]. 
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Прикладами «історичної живучості» ідеї антидержави стали у 30-40 рр. 

ХІХ ст. перші соціалісти–утопісти Т. Кампенеллі, Т. Мора, Т. Мюнцера, які 

прагнули побудувати ідеальне суспільство з назвою «Місто сонця», ізолювавши 

його від злого світу [3].  

 ХХ століття відзначилось як адміністративне суспільство, а не 

громадянське. Про це все свідчить політичний тоталітарний режим, а час якого 

відбулась Друга світова війна, голодомор, сталінський терор, де загинули 

мільйони людейта здійснювались масові репресії. У цей період взаємозв'язок 

держави і громадянського суспільства і до нині характеризується тим, що 

держава не тільки виступає чинником консолідації суспільства, а й вводить 

додаткові правові механізми контролю над громадянами (наприклад, 

встановлення ідентифікаційних кодів для платників податків).  

 Український сучасник, доктор політичних наук – Ю. Шайгородський 

надав безліч трактувань поняттю «громадянське суспільство», яке 

використовувались у різні періоди та за різних обставин:  

– громадянське суспільство – це одне і те ж, що й держава; 

– громадянське суспільство як меншість в державі; 

– як одна із форм державності; 

– як сфера соціально-економічних відносин; 

– як система соціальних відносин; 

–  як форма народовладдя тощо.  

 І все-ж, що-ж означає «громадянське суспільство»?Сучасні науковці 

мають різні погляди щодо даного поняття.  

 Ю. Шайгородський до цього кола суб’єтків відносить «депревіаційні» 

громадські рухи, тобто спільність громадян, які протестують та вимагають 

справедливості у суспільстві, а також міжнародні громадські організації, які 

демонополізують владу держави. Тому визначення він надає наступне: 

громадянське суспільство – «це форма реального переходу до демократії та 

реалізації її можливостей». Демократія діє лише в тому випадку, коли 

здійснюються суспільно-політичні зміни, тобто коли громадяни мають право 

змінювати норми держави [11, с. 328]. 
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 Інші дослідники, такі як М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук 

розглядають громадянське суспільство як форму універсального переходу до 

демократії. До «універсальних» вимог вони відносять правовідносини у сфері 

приватної власності, реалізацію ринкових відносин; створення умов для 

соціальної мобільності; залучення інвестицій в розвиток науки та освіти; 

гарантії прав людини та її захист з боку держави; поділ влади на три гілки; 

запровадження політичного плюралізму [7, с. 83]. 

 К. Богомолова, О. Подольська, В. Краля термін «громадянське 

суспільство» розглядають як в широкому, так і у вузькому значеннях. В 

широкому значенні громадянське суспільство включає всі соціальні зв’язки, які 

безпосередньо не регулюються державою, вони виникають і змінюються в 

природно-історичному русі та не залежить від держави. У вузькому значенні - 

це суспільство, яке знаходиться на певному етапі свого розвитку та є соціально-

економічною основою демократичної і правової держави. В цілому, вони 

сходяться до думки, що у «громадянському суспільстві» діють відносини, які 

розвиваються за межами і без втручання держави, тобто мають наділятися 

такими ознаками: 

– демократія та плюралізм; 

– міжособові відносин, які розвиваються за межами і без втручання 

держави;  

– розгалужена система незалежних від держави суспільних інститутів, у 

яких реалізовуються повсякденні індивідуальні і колективні потреби              

[1, с. 161]. 

 Ю. Тодика визначає «громадянське суспільство» як систему незалежних 

від держави суспільних інститутів, а також ті відносини, в яких забезпечуються 

умови для реалізації приватних інтересів та потреб індивідів і колективів, для 

нормальної життєдіяльності у соціальній та духовній сферах, а також їх 

відтворення та передача іншому поколінню.   

 Він визначив структурні елементи поняття «громадянського суспільства»:  
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– першопочаткове угрупування людей, сформовані на добровільних засадах 

(сім'я, різні асоціації, клуби за інтересами, інші суспільні об'єднання);  

– всі недержавні суспільні відносини разом;  

–  господарська і приватна частина життєдіяльності людей, їх звичаї, 

традиції;  

– сфера самоврядних організацій та індивідів. 

 У юридичній літературі немає усталеного розуміння поняття 

«громадянське суспільство», оскільки кожен автор розуміє та визначає дане 

поняття по-різному, а тому дане поняття трактують як ціле («громадянське 

суспільство») та його частина (окремий інститут громадянського суспільства).  

 Більшість дослідників вважають, що інститутами громадянського 

суспільства  варто називати: сім'ю, церкви, наукові, освітні, професійні та інші 

об'єднання, асоціації, організації, за допомогою яких забезпечується 

задоволення професійних, економічних, наукових, культурних, релігійних та 

інших інтересів і потреб різних соціальних прошарків, груп і окремих індивідів. 

 Сучасна конституція більше спрямована на забезпечення прав і свобод 

людини, аніж суспільства. Проте, варто пам’ятати, що саме людина може 

формувати суспільство, а тому в Основному Законі правильно розставлені 

пріоритети.  

 Як слушно зазначає Ю.Тодика про те, що немає сенсу протиставляти 

державу і громадянське суспільство, адже наразі держава має бути спрямована 

на розв'язання проблем людини і суспільства. А тому громадянське суспільство 

- це необхідний спосіб співіснування людей, який базується на демократії, 

закріпленні прав та свобод при раціональному втручанні держави. При таких 

обставинах ефективно розвивається публічна сфера відносин: створення та 

реалізація завдань політичних партій, функціонування масових громадських 

рухів, груп з певними інтересами, вподобаннями та переконаннями. 

Суспільство, яке існує на основі узгодження державних та громадських 

інститутів досягає  справжнього демократизму [10,с. 187]. 
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 Варто відрізняти поняття «суспільство» та «громадянське суспільство». 

Перше поняття є більш ширшим, оскільки «суспільство» – це весь соціальний 

простір, в якому люди різних національностей, або ж ті, хто її не мають 

(апатриди) можуть взаємодіяти між собою «з» або «без» контролю держави. 

«Громадянське суспільство» - це сукупність громадян (тобто осіб, які мають 

приналежність до певної держави), які взаємодіють між собою завдяки 

контролю держави, тобто надання своїм громадянам більше привілеїв (прав, 

свобод), аніж іншим особам (іноземцями, особами без громадянства), які 

прибули на територію цієї держави. Останнє твердження звучить досить 

позитивістське, проте воно як найкраще надає різницю між поняттям 

«суспільство» та «громадянське суспільство».  

 Однією із базових соціально-економічних передумов правової держави і є 

громадянське суспільство, їх взаємозв'язок має проявлятися в тому, що чим 

сильніше громадянське суспільство, тим менше помітна роль держави. В 

іншому випадку породжується тоталітарний режим, історію якого не можна 

повторювати. Досвід багатьох західних країн з усталеними традиціями 

демократії свідчить, що саме така система взаємовідносин держави і 

громадянського суспільства гарантує стабільність суспільства і держави. Саме 

встановлення та розвиток в Україні дієздатного громадянського суспільства є 

єдиним шляхом  побудови  держави як   соціальної, демократичної, правової, як 

це закріплено у ст. 1 Основного Закону України.  

Ефективне функціонування держави неможливе без інститутів 

громадянського суспільства. Держава повинна існувати задля забезпечення 

прав та свобод людини як первинної складової громадянського суспільства. 

Суспільство може називатися громадянським за умови притаманності 

йомутаких ознак: демократія та плюралізм, наявність взаємовідносин без 

втручання у них органів державної влади, самостійність, володіння політичним 

нейтралітетом, спрямованість на досягнення певної цілі, єдність правових 

інтересів.  
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ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

В статті проаналізовано правові засади протидії фінансовим 

правопорушенням. Сутність та склад фінансового правопорушення. Визначено 

основні аспекти фінансового контролю в сфері протидії фінансовим 

правопорушенням, досліджено стан та проблеми його здійснення в україні. 

Ключові слова: правопорушення, фінансове правопорушення, склад фінансового 

правопорушення. 

Питання ефективності запобігання та протидії фінансовим 

правопорушенням є однією із найважливіших проблем, які намагається 

вирішити сучасна Україна. Актуальність даного питання зумовлюється тим, що 

фінансові правопорушення провокують й поглиблюють суспільні кризові 

явища, підривають імідж України на світовій арені, негативно впливає на 

мікро- та макроекономічні процеси, перешкоджають налагодженню 

конструктивного діалогу між владою та громадськістю, руйнують засади 

розбудови правової держави та громадянського суспільства. Тому розробка та 

впровадження заходів антикорупційного спрямування є одним із 

першочергових завдань державної влади.  

На шляху до реалізації цього завдання зроблено чимало кроків: прийнято 

нове антикорупційне законодавство, низку нормативно-правових актів, 

спрямованих на запобігання та протидію фінансовим правопорушенням; 

ведеться постійний діалог Української держави із світовою спільнотою щодо 

вироблення ефективних механізмів протидії та подолання фінансовим 

правопорушенням; здійснюються наукові дослідження з питань запобігання 

корупції та боротьби з нею; формується публіцистика антикорупційного 

характеру. Незважаючи на це, корупція продовжує залишатися однією із 

нагальних для вирішення проблем українськогосуспільства. 
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В якості предмета наукових пошуків інститут правопорушень, у тому числі 

в фінансовій сфері, вже досить давно перебуває в центрі уваги вчених-

правознавців, серед яких варто назвати наступних: В. Б. Авер’янов,                

С. С. Алексєєв, Є. О. Алісов, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, Д. О. Білінський,                

І. Л. Бородін, А. І. Берлач, І. В. Бойко, О. В. Негодченко, В. І. Олефір,                 

В. Ф. Опришко, Р. С. Павловський, О. П. Рябченко, А. О. Селіванов,                

О. Ф. Скакун, М. М. Тищенко, В. В. Ярков та інші.  

Метою даного дослідження є аналіз правових засад протидії фінансовим 

правопорушенням. 

Фінансове правопорушення – це суспільно шкідливе, винне, протиправне 

діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатного суб'єкта, що порушує 

врегульований правовими нормами порядок формування, розподілу та 

використання публічних фондів коштів, за яке законодавство встановило 

юридичну відповідальність   [1, с. 37]. 

Законодавство та нормативно-правові акти в сфері протидії фінансовим 

правопорушенням включає: 

1. Конституція Українивід 28.061996 р. 

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

4. Кримінально процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. 

5. Цивільно процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. 

7. Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 р. 

8.   Закон України “Про національне антикорупційне бюро України”від 

14.10.2014 

9. Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо викривачів корупції” від 17.10.2019 р. 

10. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 01.01.2010 

№ 251-V 
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11. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.01.2006                

№ 2476-IV 

12. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 01.03.2010       

№252-V та ін.  [2]. 

Складом фінансового правопорушення є нормативно побудована 

юридична модель типових ознак винного протиправного діяння, що порушує 

фінансові норми та за яке передбачено фінансово-правову відповідальність. 

Наявність складу фінансового правопорушення є підставою кваліфікації 

вчиненого діяння як фінансового правопорушення, що дає підстави 

застосування фінансово-правових санкцій. Тобто основною юридичною 

підставою для притягнення суб'єкта фінансових правовідносин до фінансово-

правової відповідальності є наявність у протиправному діянні сукупності 

суб'єктивних та об'єктивних ознак. 

До складу фінансового правопорушення входять: суб'єкт, суб'єктивна 

сторона, об'єкт і об'єктивна сторону. 

Суб'єктом фінансового правопорушення може бути фізична або юридична 

особа-учасниця фінансових правовідносин. При цьому організаційно-правова 

форма та форма власності юридичної особи можуть бути будь-які. Суб'єктами 

фінансового правопорушення, на відміну від адміністративного 

правопорушення або кримінального злочину, можуть бути юридичні особи. 

Вони повинні бути правосуб'єктними (мати права та обов'язки у сфері 

фінансових правовідносин та відповідати за неправомірну реалізацію своїх 

прав або невиконання обов'язків). 

Суб'єктивна сторона фінансового правопорушення характеризується 

виною. Щоб притягнути особу до фінансової відповідальності, її мають визнати 

винною. 

Об'єктивна сторона фінансового правопорушення виражена в 

протиправному діянні, що завдає шкоди публічним інтересам суспільства, 

держави, територіальної громади і призводить до причинно-наслідкового 

зв'язку між протиправним діянням і його шкідливими наслідками. Складовими 
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об'єктивної сторони є діяння (дія або бездіяльність суб'єкта фінансово-правових 

відносин), суспільна шкода (матеріального чи нематеріального характеру) та 

причинно-наслідковий зв'язок між ними   [3, с. 45]. 

Дією є активна поведінка суб'єкта фінансово-правових відносин, якій 

притаманні: суспільна шкода, порушення вимог фінансового законодавства, 

вольовий і усвідомлений характер. Бездіяльністю є невиконання або неналежне 

виконання своїх обов'язків суб'єктом фінансових правовідносин. 

Суспільна шкода (матеріального чи нематеріального характеру) не завжди 

пов'язана із завданням майнової шкоди публічним інтересам. Наприклад, 

платник податку, сплативши податок у повному розмірі, не подав своєчасно 

декларацію. При виконаному податковому зобов'язанні до платника податку 

будуть застосовані санкції. 

Об'єктом фінансового правопорушення є порушені права чи інтереси у 

сфері фінансових ресурсів, що мобілізуються, розподіляються чи 

використовуються з відповідних фондів коштів, утворених для задоволення 

публічних інтересів. 

Особливо значимою є роль протидії фінансовим правопорушенням в 

період ринкових перетворень, перебудови форм і методів управління 

економікою, ефективного прийняття управлінських рішень. Протидія 

фінансовим правопорушенням спрямована на дотримання законності, 

фінансової дисципліни, запобігання фінансовим правопорушенням під час 

мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих 

фондів, коштів для виконання завдань і функцій держави й ефективного 

соціально-економічного розвитку всіх суб’єктів фінансових відносин. З 

урахуванням цих аспектів на сучасному етапі організація дієвого фінансового 

контролю за повнотою формування та своєчасністю надходження державних 

доходів, а також за законністю й ефективністю використання бюджетних 

коштів та розпорядженням державною власністю стає одним із напрямів 

сучасної економічної політики. Отже, основними функціями держави дедалі 

більше стає визначення стратегії і тактики економічного розвитку на благо 

суспільства та створення цілісної системи державного фінансового контролю за 

їх реалізацією  [4, с.78]. 



30 

На сучасному етапі розвитку України обов’язковим і неодмінним 

елементом фінансової політики держави є організація та функціонування чіткої 

системи протидії фінансовим правопорушенням. З урахуванням цього, її 

вдосконалення має здійснюватись не автономно, а як системний і 

першочерговий захід у загальній системі перебудови фінансового механізму, 

оскільки в Україні ще не склалося цілісної системи державного фінансового 

контролю, а її основні елементи, які функціонують, діють розрізнено, не 

координовано за умов недосконалої, а часом і суперечливої нормативно-

правової бази, яка регламентує їх діяльність.  

Сьогодні для України доволі актуальними проблемами є ефективність 

витрат державних коштів і здійснення зовнішнього фінансового контролю в 

сфері протидії фінансовим правопорушенням діяльності виконавчої влади, 

адже від рівня якості прийнятих законодавчих актів, пов’язаних із витрачанням 

бюджетних коштів і використанням державної власності, ефективності їх 

практичного застосування виконавчою владою, залежить ступінь досягнення 

поставлених цілей соціально-економічного розвитку країни. З урахуванням 

цього, цілком зрозумілим стає той факт, що контроль за діяльністю виконавчої 

влади щодо управління державними коштами, за результатами якого давалися б 

оцінки ефективності їх використання при виконанні бюджетів різних рівнів, 

повинен здійснювати незалежний орган зовнішнього державного фінансового 

контролю в сфері протидії фінансовим правопорушенням. 

В Україні проведення економічних реформ, перехід до ринкових відносин 

спричинили послаблення майже усіх видів контролю щодо протидії фінансовим 

правопорушеннямна державному рівні, зокрема і державного фінансового 

контролю. Це сталося внаслідок переважання поглядів, що в умовах ринку 

підвищується роль самоорганізації, відпадає необхідність у централізованих 

механізмах управління, відбувається ефективне функціонування економіки. 

Зниження ролі державного управління, дезорганізація у виконанні 

найважливіших функцій центральних органів виконавчої влади сприяли появі 

спотвореного уявлення про необмежені можливості самоорганізації ринку, 
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необхідність усунення держави від управління економікою та іншими сферами 

життєдіяльності країни, недоцільність науково-технічної, промислової, 

інноваційної політики тощо. За таких обставин таке уявлення, крім величезних 

втрат і втрачених можливостей, негативно позначилося як на організації 

виконавчої влади, так і на принципах її функціонування  [5]. 

Отже, на низькому рівні знаходиться організація і стан протидії 

фінансовим правопорушенням, що негативно впливає на економіку України. З 

метою виходу з цієї ситуації  необхідно визнати, що зміцнення та розвиток 

інститутів протидії фінансовим правопорушенням та правопорядку є одним із 

основних пріоритетів політичних і соціально-економічних реформ, де основна 

складова – це вирішення комплексу проблем організації механізму управління у 

фінансовій, податковій сферах та бюджетного регулювання. За допомогою 

контролю за оптимальним формуванням та ефективним використанням 

фінансових ресурсів держави, за поведінкою тих, хто приймає відповідні 

управлінські рішення з цих питань, забезпечується стабільність фінансово-

бюджетних відносин. 
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Законодавство України протягом тривалого часу перебуває у процесі 

постійного реформування та удосконалення. Одним із важливих напрямків його 

реформування є зміни у сфері банкрутства. Так, 21 квітня 2019 року набрав 

чинності Кодекс України з процедур банкрутства [1].  Прийняття Кодексу,перш 

за все зумовлено тим, що існуюче регулювання процедур банкрутства 

недосконале, та все ще дозволяє боржникам ухилятися від виконання своїх 

зобов’язань перед кредиторами, процедури банкрутства є досить тривалими та 

не ефективними, а процедура продажу майна не завжди дозволяє продавати 

майно боржника за найвищою ціною та не забезпечує надійну захищеність 

права власності покупця. Зважаючи на це економіка країни продовжує втрачати 

фінансові ресурси та можливості, що в нинішніх умовах є недопустимим. 

Проблеми банкрутства та його нормативно-правове регулювання, а також 

його економічні аспекти досліджували українські науковці, зокрема:                

І. Єпіфанова, Л. Василенко, М. Шинкар, Т. Степанова. Зарубіжний досвід у 

сфері банкрутства представлений у дослідженнях Ґ. Карена, Е. Альтмана,                 

Г. Ласки та інших. Проте зважаючи на те, що на сьогодні основним 

законодавчим актом у сфері банкрутства є нещодавно прийнятий Кодекс 

України з процедур банкрутства, його положенням, принциповим змінам у 

сфері банкрутства підприємств, а також питанню неплатоспроможності 

фізичних осіб приділено ще недостатньо уваги. 
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Метою даної статті є проведення аналізу новацій законодавства, зокрема, 

введених в дію Кодексом України з процедур банкрутства, з’ясування його 

переваг та недоліків порівняно з існуючим до цього законодавством у сфері 

банкрутства, а також оцінка перспектив дієвості та ефективності даного 

Кодексу, його відповідність сучасним економічним умовам України.  Таким 

чином, робиться висновок про актуальність даної теми, необхідність детального 

дослідження Кодексу України з процедур банкрутства, а також для з’ясування 

основних проблем у сфері банкрутства, які було вирішено новим кодексом.  

За результатами рейтингу Всесвітнього банку Doing Business 2019, 

Україна посідає 145 місце у списку зі 190 країн за критерієм «Врегулювання 

неплатоспроможності». Цей індикатор засвідчує недосконалість чинного 

законодавства України щодо відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом. До основних причин такої позиції України належать  

занадто тривала процедура банкрутства – близько 2,9 роки; висока вартість 

процедур банкрутства в Україні – 40,5 % від вартості майна боржника; низька 

ефективність процедур банкрутства в Україні (індекс стягнення /центи на 

долар/) – 8,9 [9]. Отже, цілком закономірним стало прийняття нового закону, 

який втілив  в собі сучасні методи та механізми відновлення платоспро-

можності боржників.  

Починаючи з 1992 року законодавчою основою цієї сфери був Закон 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом». Питанню визнання суб'єкта підприємництва банкрутом присвячена 

глава 23 Господарського кодексу України. Проте наявність значної частини 

прогалин та необхідність проведення докорінних змін стали підставою для 

прийняття Кодексу України з процедур банкрутства , що має докорінно змінити 

ситуацію. Цей нормативно-правовий акт в цілому позитивно оцінений 

експертним середовищем. 

Як зазначає І. Єпіфанова, банкрутство підприємства є фінальним етапом 

кризового стану підприємства, яке характеризується фіксацією негативних 

результатів фінансово-господарської діяльності в процесі просування в напрямі 
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від тимчасової локальної до стабільної загальної неможливості виконувати свої 

зобов’язання [6, с. 57]. Особливе значення банкрутства підприємств в умовах 

сталих ринкових відносин важко переоцінити.  

Так, основною умовою оздоровлення вітчизняної фінансово-економічної 

системи, засобом запобігання банкрутству є відновлення платоспроможності 

платників податків, які стоять на порозі банкрутства, запобігання ліквідації 

суб’єкта підприємницької діяльності. Це забезпечує фінансове оздоровлення 

підприємств, збереження робочих місць, підвищення виробничого потенціалу, 

що покладено у базис важливіших напрямів реалізації економічної політики 

держави. Усе вищезазначене вказує на необхідність функціонування в країні 

ефективного інституту банкрутства, який діє у розвинутих країнах і який є 

необхідним елементом системи державного регулювання економіки. Наявність 

у країні дієвої законодавчої бази щодо банкрутства має одне із важливіших 

значень. Аналіз основних принципів, покладених в основу Кодексу з процедур 

банкрутства, дозволяє спостерігати зміщення акцентів від самої процедури 

банкрутства до заходів із запобігання банкрутству  [12]. 

До сфери економічних інтересів країни, безперечно, належить 

інвестиційна привабливість підприємства, а отже і його ринкова ціна, яка прямо 

залежить від об’єктивності оцінювання ступеня ймовірності банкрутства. В 

Україні банкрутство підприємства, на жаль, досить часто виступає й 

інструментом фальсифікації та зловживання з метою ухилення, наприклад, від 

сплати податків через банкрутство, або для виведення активів підприємства-

боржника, або у разі незаконного їх заміщення [5].  

Аналізуючи вітчизняне законодавство, слід зазначити, що Закон України 

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

[2], який був чинним до введення в дію нового Кодексу, хоча і мав позитивні 

риси, проте вже застарів і деякі його положення не відповідали сучасним 

викликам економіки, а механізм визнання боржника банкрутом виявився не 

досить ефективним. Кодекс України з процедур банкрутства містить низку 

досить позитивних змін.  
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  Однією із основних новацій Кодексу слід вказати принципово нові 

правила ініціювання процедури банкрута кредитором. Порівняно з попереднім 

законодавством у цій сфері Кодексом суттєво послаблюється бар’єр для 

початку процедури банкрута. За новими правилами сума боргу значення не має, 

кредитору не потрібно мати рішення суду про стягнення  боргу, не потрібно 

ініціювати відкриття виконавчого провадження. Для початку процедури 

банкрута достатньо непогашених майнових зобов’язань, строк виконання яких 

настав, які боржник визнає, але не може виконати. 

  Мабуть, найпрогресивнішою новацією Кодексу України з процедур 

банкрутства стало запровадження та врегулювання процедури банкрутства 

фізичної особи. Проблема, яка вже давно вирішена в законодавстві сучасних 

держав, нарешті зможе бути вирішена і в Україні. Ініціювати процедуру  може 

виключно сам боржник. Задоволення вимог кредиторів відбувається в рамках 

реструктуризації та погашення боргів боржника. При цьому тривалість 

реструктуризації не може перевищувати 5 років (10 років якщо борг виник із 

кредиту на купівлю житла). Якщо ж майна боржника недостатньо для 

погашення боргів або збори кредиторів не схвалили план реструктуризації 

протягом 120 днів із дати відкриття провадження, суд оголошує боржника 

банкрутом. Вимоги кредиторів задовольняються шляхом реалізації всього 

майна боржника, що входить у ліквідаційну масу. Закінчується процедура 

банкрута визнанням усіх боргів боржника погашеними. Процедура банкрутства 

надає боржнику ряд переваг, зокрема, фіксація суми боргу, погашення боргів за 

чіткою процедурою, недоторканість житла. Водночас, слід зважати на певні 

обмеження: обов’язок повідомити суд про майновий стан за останні 3 роки, 

втрата бездоганної ділової репутації на 3 року, неможливість повторної 

процедури банкрута, а також обов’язок повідомляти потенційних кредиторів 

про факт банкрутства протягом 5 років [1]. 

З моменту набрання чинності Кодексом втратив чинність Закон України 

«Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як 

забезпечення кредитів в іноземній валюті» [3]. Проте, Кодекс передбачає 
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п’ятирічний термін для реструктуризації заборгованості за іпотечними 

кредитами фізичних осіб у іноземній валюті на пільгових умовах. Повертати 

таку заборгованість потрібно буде у гривні за курсом Національного банку 

України на день відкриття справи, а не на момент отримання кредиту. 

Також слід звернути увагу на зміни, які стосуються продажу майна 

боржника. Так, Кодекс закладає основи для продажу майна за найвищою ціною, 

зокрема, забезпечує продаж активів на аукціоні, в тому числі електронному. 

Прозорий продаж майна банкрутів дозволить знизити корупційні ризики і 

знищити схеми, коли боржники викупляли сої активи за безцінь. Передбачена 

система продажу майна є дворівневою, складається із адміністратора 

центральної бази даних, модуля аукціону та багатьох майданчиків, при цьому 

публікація протоколу торгів та всього перебігу аукціону є обов’язковою.  

 До інших прогресивних новацій Кодексу належать зміни щодо діяльності 

арбітражних керуючих, зокрема, щодо його прав, порядку призначення, 

винагороди, дисциплінарних стягнень.  Запроваджено особливості проваджень 

у справах про банкрутство окремих категорій боржників, зокрема, страховиків, 

професійних учасників ринку цінних паперів, фермерських господарств, 

державних підприємств, інших боржників. До Кодексу включено норми щодо 

проваджень у справі про банкрутство,  пов’язаних з іноземною процедурою 

неплатоспроможності , тобто з провадженням у справі про банкрутство, що 

здійснюється в іноземній державі згідно з її законодавством. Водночас, із 

переліку судових процедур, порівняно із Законом [2], виключено процедуру 

мирової угоди, її елементи вважаються складовими плану санації [10].  

Т.  Степанова доходить висновку про те, що прийняття Кодексу України з 

процедур банкрутства для вдосконалення правового регулювання правових 

механізмів відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом є цілком обґрунтованим та своєчасним, проте зазначає, що новий 

нормативно-правовий акт містить низку дискусійних новел, до яких 

суспільство та суб’єкти господарювання ще не готові. Дослідниця пропонує 

обговорення нових змін представниками різних кіл та можливу апробацію у 
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певному (певних) модельному суді до їх впровадження. Тільки таким шляхом 

можна отримати виважене правове регулювання у сфері відновлення 

платоспроможності [11, с. 116].  

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновки про ряд 

позитивних змін у сфері регулювання процедур банкрутства в Україні. 

Прийняття Кодексу України з процедур банкрутства, без сумніву, можна 

вважати прогресивним кроком у розвитку правової системи нашої держави. 

Проаналізувавши новації законодавства, можна дійти висновку про позитивні 

зрушення в цьому напрямку, в тому числі щодо підвищення ефективності 

процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення 

процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання 

контрактів і судових рішень, врегулювання відносин з відновлення 

платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у важкій фінансовій ситуації і 

потребують допомоги з боку держави.  Хоча наскільки дієвий та ефективний 

новий нормативно-правовий акт, зможе показати лише час та реалізація 

положень Кодексу на практиці.  

Однією з найбільших новацій законодавства з питань банкрутства є 

врегулювання принципово нової для України процедури відновлення 

платоспроможності фізичних осіб з одночасним залученням до цього процесу 

арбітражних керуючих.  

На нашу думку, підвищення відповідальності підприємств та їх 

керівників за несвоєчасне вжиття заходів із запобігання та попередження 

банкрутства,  забезпечення додатковими гарантіями арбітражних керуючих, а 

також зменшення строків розгляду справ з питань банкрутства є тими 

інструментами, завдяки яким сферу банкрутства буде повністю реформовано,  

боржник отримає змогу вирішити питання неплатоспроможності за допомогою 

більш дієвих механізмів, а найголовніше – сприятиме оздоровленню та 

розвитку економіки держави.  

Підсумовуючи, варто зазначити, що прийняття Кодексу України з про-

цедур банкрутства є безперечним кроком вперед, який покликаний 
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врегулювати наявні законодавчі прогалини щодо відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Слід зазначити, що 

окремі положення Кодексу потребують конкретизації шляхом розробки та 

прийняття підзаконних нормативно-правових актів. Загалом можна сказати, що 

Кодекс України з процедур банкрутства, за винятком деяких дискусійних 

питань, відповіді на які дасть правозастосовна практика, є цілком довершеним 

актом законодавства сучасної країни і відповідає світовим тенденціям у 

питаннях банкрутства. 
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ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті досліджується питання захисту прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання. Звертається увага на способи такого захисту. Розкривається 

особливість позасудового захисту прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання.  

Ключові слова: захист прав і законних інтересів суб’єктів, судовий захист, 

позасудовий захист, самозахист, медіація, медіатор, способи захисту, 

оперативно-господарські санкції. 

До ефективних правових засобів упорядкування відносин між суб’єктами 

господарювання та недопущення порушення їхніх прав та охоронюваних 
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законом інтересів відноситься дотримання учасниками господарських відносин, 

зокрема господарюючими суб’єктами, органами державної влади тощо, вимог 

чинного законодавства. Тобто бажаним є такий правовий режим, у межах якого 

найкращим способом захисту прав суб’єктів господарювання є недопущення 

порушень прав цих суб’єктів та, як наслідок, відсутність самої потреби у 

поновленні прав. Однак в реальному житті суб’єкти господарювання 

стикаються із порушенням суб’єктивних прав та законних інтересів. Тому їх 

гарантування можливе за умови забезпечення ефективного захисту прав 

суб’єктів господарювання, який вбачається у розширенні засадничих положень 

щодо форм, засобів та способів врегулювання господарських спорів, що 

підтверджує актуальність теми дослідження. 

Проблемі захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання, тією 

чи іншою мірою, присвятили свої праці такі науковці, як О. А. Беляневич, 

І. Г. Бережна, Р. В. Гринько, О. Ф. Мельничук, В. В. Петруня, Л. Л. Стецюк, 

Т. В. Федоренко та багато ін. 

Метою статті є розкриття поняття та способів захисту прав і законних 

інтересів  суб’єктів господарювання. 

Захисту прав суб’єктів господарювання приділяється увага у законодавстві 

під час здійснення практичної діяльності та у вітчизняній правовій науці. Це 

можна пояснити як змінами, що відбувають в національній економіці, зокрема 

розвитком свободи підприємництва, так і потребою застосування засобів 

захисту і забезпечення прав суб’єктів господарювання, оскільки існування 

останніх є передумовами побудови, функціонування та розвитку України як 

правової держави [9]. 

Вважаємо слушною думку О. А. Беляневич стосовно того, що 

проблематика форм та способів захисту прав суб’єктів господарської, зокрема 

підприємницької діяльності, поки ще не є однією із стрижневих для сучасної 

вітчизняної науки господарського права [1, с. 73]. Тобто з нез’ясованих причин 

поняття, суть, зміст, підстави та інші правові явища, що стосуються поняття 

захисту суб’єктів господарювання, безпідставно, за рідкими винятками з цього 

загального правила, залишаються поза дослідницькою увагою науковців-

господарників. 
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Більш того, до цього часу в науці господарського права не існує 

загальновизнаного розуміння змісту поняття захисту прав суб’єктів 

господарювання, що значною мірою перешкоджає дослідженню згаданих форм 

та способів захисту прав суб’єктів господарювання, підстав для такого захисту 

тощо. 

Відсутнє також й легальне визначення цього поняття в ГК України чи 

іншому акті господарського законодавства. 

Розгляд проблеми тлумачення поняття захисту прав та інтересів суб’єктів 

господарювання, на нашу думку, має ґрунтуватися на дослідженні положень,  

передусім, чинного господарського законодавства, а саме, основного 

нормативно-правового акта, що регулює діяльність суб’єктів господарювання – 

ГК України, а потім – існуючих наукових поглядів з цього питання. 

Під захистом прав необхідно розуміти сукупність взаємопов’язаних 

правових засобів, способів та форм, за допомогою яких, при необхідності, 

забезпечується захист законних прав суб’єктів господарювання по 

відновленню, визнанню порушених чи оспорюваних прав, запобіганню, 

усуненню перешкод здійснення прав, притягнення правопорушників до 

відповідальності. 

Зокрема  Т. В. Федоренко тлумачить захист прав суб’єктів господарювання 

як систему передбачених законом заходів, які здійснюються уповноваженими 

особами або суб’єктами господарювання з метою відновлення порушених прав, 

усунення перешкод у реалізації цих прав, запобіганню вчинення таких 

порушень у майбутньому та притягнення винних осіб до відповідальності [11, 

с. 141]. 

Право на захист слід розглядати, по-перше, у невідривному зв’язку з 

правами, які воно покликане захищати, по-друге, з компетенцією органів 

державної влади, які наділені юрисдикцією для здійснення захисту прав та 

охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин, й, 

першочергово, суб’єктів господарювання [9]. 

У результаті поняття права на захист суб’єктів господарювання має бути 



42 

обов’язково доповнене вказівкою не лише на власні дії суб’єкта 

господарювання, який захищає належні йому права та охоронювані законом 

інтереси, а також на можливість здійснення цілеспрямованих дій у межах 

юрисдикційного захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів 

господарювання. Зрозуміло, що подібний юрисдикційний захист можуть та 

мають здійснювати не суб’єкти господарювання, чиї права та охоронювані 

законом інтереси порушені, а суд (судовий юрисдикційний захист) та органи 

виконавчої влади (адміністративний юрисдикційний захист) [11, с. 142]. 

З урахуванням наведеного під поняттям захисту прав суб’єктів 

господарювання слід розуміти належну суб’єкту господарювання юридично 

забезпечену та гарантовану можливість застосування передбачених законом або 

договором способів захисту прав та охоронюваних законом інтересів або 

звернення до компетентного юрисдикційного органу з метою застосування 

зазначених способів захисту з метою спонукання порушника до певної 

поведінки та (або) відновлення порушеного права, та (або) задоволення свого 

інтересу чи досягнення іншого бажаного правового результату, що забезпечить 

захист порушеного права чи охоронюваного законом інтересу [9]. 

Під способами захисту прав суб’єктів господарювання слід розуміти 

сукупність передбачених законом, договором або таких, що не суперечать 

принципу верховенства права діянь уповноважених державних органів або 

суб’єктів господарювання, за допомогою яких може бути досягнуто 

припинення, запобігання, усунення порушень прав, відновлення (визнання) 

порушених (оспорюваних) прав, відшкодування збитків та здійснено вплив на 

правопорушника [7, с. 34]. 

О.Ф. Мельничук виділяє наступні характерні ознаки способів захисту:  

а) встановлюються законом або договором;  

б) мають примусовий характер;  

в) застосовуються компетентними органами або самостійно суб’єктом;  

г) забезпечують попередження, припинення порушення права, його 

відновлення, а також відшкодування заподіяної шкоди [6, с. 25]. 
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Аналіз способів захисту, передбачених у ст. 16 ЦК України дає підстави 

вважати, що всі вони є цілком універсальними і можуть бути застосовані для 

захисту будь-яких цивільних прав. Те саме можна сказати і щодо способів 

захисту прав суб’єктів господарювання, закріплених у ст. 20 ГК України. Разом 

із тим, дослідники справедливо відзначають певну умовність такої 

«універсальності», оскільки, наприклад, стягнення неустойки можливе 

виключно за умови, якщо такий спосіб захисту є передбаченим у законі або 

договорі. Те саме стосується можливості застосування оперативно-

господарських санкцій [2]. 

У п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 

розгляду судами корпоративних спорів» від 24.10.2008 № 13 було звернено 

увагу суддів на неможливість застосування способів захисту прав та інтересів, 

не передбачених законодавством. На відміну від способів захисту прав, засоби 

захисту мають ширші межі застосування за національним законодавством 

України, оскільки згідно з ч. 5 ст. 55 Конституції України, кожен має право 

будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи 

від порушень і протиправних посягань. Іншими словами, положення 

Конституції України дають можливість застосовувати також засоби захисту, які 

не передбачені законом, але і не заборонені ним. Зокрема, у ч. 4 ст. 55 

Конституції України передбачено, що «кожен має право після використання 

всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна» [7, с. 38]. 

Підставами для захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів 

господарювання є неправомірні дії інших суб’єктів господарювання, органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування, які, по-перше, 

порушують забороняючі чи зобов’язуючі приписи (вимоги) акта 

господарського законодавства, господарського договору чи іншого правового 

джерела, по-друге, порушують, не визнають чи оспорюють належне суб’єкту 

господарювання право чи охоронюваний законом інтерес. 
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Самозахист прав та законних інтересів здійснюється суб’єктом 

господарювання самостійно без звернення до суду або будь-яких інших 

юрисдикційних органів. Правові засади самозахисту закладено в нормах 

Конституції України (ст. 19), ГК України (п. 5 ст. 19, статті 20, 235-237), ЦК 

України (ст. 19) та інших законодавчих актів. 

Підставою самозахисту є порушення прав та законних інтересів суб’єкта 

господарювання або реальна загроза їх порушення. 

Різновидом способів самозахисту прав суб’єктів господарювання, який 

використовується у сфері господарсько-договірних відносин, є застосування 

оперативно-господарських санкцій. Правові основи реалізації оперативно-

господарських санкцій визначено ГК України (статті 235-237), де встановлено 

види, підстави та порядок застосування зазначених заходів впливу на 

правопорушника [5, с. 159]. 

Оперативно-господарські санкції представлено заходами оперативного 

впливу на правопорушника, котрі застосовуються з метою спонукання до 

належного виконання стороною господарського зобов’язання своїх обов’язків, 

припинення або попередження повторення порушень. 

Медіація визнається альтернативним щодо юрисдикційного захисту 

варіантом вирішення господарських спорів поряд із арбітражем, переговорами, 

іншими процедурами примирення. Процедура медіації здійснюється за 

сприяння медіатора на основі добровільної згоди сторін спору з метою 

досягнення ними взаємоприйнятного рішення [4, с. 340]. 

Медіатором є особа, яка професійно надає послуги з альтернативного 

вирішення спорів і виконує функцію посередника в налагодженні 

конструктивних переговорів між сторонами спору з урахуванням інтересів 

кожної з них. Процедура медіації може застосовуватись до господарських 

спорів за умови, що такі спори не зачіпають інтереси третіх осіб, які не беруть 

участі у медіації, та публічні інтереси. 
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Отже, захист прав суб’єктів господарювання – це належна суб’єкту 

господарювання юридично забезпечена та гарантована можливість 

застосування передбачених законом або договором способів захисту прав та 

охоронюваних законом інтересів або звернення до компетентного 

юрисдикційного органу з метою застосування зазначених способів захисту з 

метою спонукання порушника до певної поведінки та (або) відновлення 

порушеного права, та (або) задоволення свого інтересу чи досягнення іншого 

бажаного правового результату, що забезпечить захист порушеного права чи 

охоронюваного законом інтересу. 

Під способами захисту прав суб’єктів господарювання слід розуміти 

сукупність передбачених законом, договором або таких, що не суперечать 

принципу верховенства права діянь уповноважених державних органів або 

суб’єктів господарювання, за допомогою яких може бути досягнуто 

припинення, запобігання, усунення порушень прав, відновлення (визнання) 

порушених (оспорюваних) прав, відшкодування збитків та здійснено вплив на 

правопорушника. 

Характерні ознаки способів захисту:  

а) встановлюються законом або договором;  

б) мають примусовий характер;  

в) застосовуються компетентними органами або самостійно суб’єктом;  

г) забезпечують попередження, припинення порушення права, його 

відновлення, а також відшкодування заподіяної шкоди. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ IННОВАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

Визначено пiдходи до трактування поняття «iнновацiйна діяльність» у 

законодавствi України. Проаналiзовано дiєвiсть нормативно-правових актiв 

стосовно iнновацiйної дiяльностi та їх вiдповiднiсть сучасним вимогам. 

Виявлено шляхи здійснення  державного регулювання iнновацiйної дiяльностi в 

Українi. 

Ключовi слова: iнновацiї, iнновацiйна дiяльнiсть,  iнновацiйний проект, 

державне регулювання iнновацiйної дiяльностi. 

 Обраний Україною шлях євроінтеграції  вимагає зближення нацiональної 

економiчної системи з системою країн Європейського Союзу (далі – ЄС). Це 

ставить Україну перед вибором запровадження тiєї моделi розвитку, яка 

прийнята ЄС за базову, тобто моделi iнновацiйного розвитку. Утвердження 

iнновацiйної моделi розвитку нацiональної економiки забезпечить її 

конкурентоспроможнiсть та вихiд на траєкторiю сталого розвитку. Тому 

перехiд до iнновацiйної моделi розвитку нацiональної економiки поступово 

стає iмперативом державної полiтики. Це полягає, насамперед, у встановленнi 

ефективного правового регулювання вiдносин у сферi iнновацiй. 

У науковiй лiтературi проблемам розвитку iнновацiйних процесiв, 

теоретичним i практичним аспектам активiзацiї iнновацiйної дiяльностi 

вiтчизняних пiдприємств придiляли увагу такi вiдомi вiтчизнянi економiсти, як 

О. Амоша, А. Гальчинський, В. Геєць, М. Крупка, С. Онишко, В. Осецький, 

Л. Федулова, С. Юрiй, окремi фiнансово-правовi аспекти регулювання 

iнновацiйної дiяльностi висвiтленi в працях В. Гусєвої, К. Грищенка, О. Орлюк, 

С. Федчук, Н. Якимчук та iнших. 

Метою цього дослiдження є розкриття правового режиму iнновацiйної 

дiяльностi. 
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Інновацiйна дiяльнiсть є показником розвитку економiки країни. 

Останнiми роками ми можемо помiтити спад iнновацiйної дiяльностi в Українi, 

пiдприємства не впроваджують iнновацiї, у них вiдсутнi новi способи 

виробництва, не налагоджене безвiдходне виробництво, вони не створюють 

нову, якiснiшу i конкурентоспроможнiшу продукцiю. Причин можна назвати 

велику кiлькiсть, але однiєю з головних, яка стримує iнновацiйну дiяльнiсть – 

це недосконала нормативно-правова база, яка регулює цей вид дiяльностi [3]. 

Інновації – це кінцевий результат інноваційної діяльності, у вигляді нового 

чи удосконаленого продукту або технологічного процесу, який наділено 

якісними перевагами при використанні та проектуванні, виробництві, збуті, 

використовується у практичній діяльності та має суспільну перевагу [5]. 

Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" від 

04.07.2002 р. № 40-IV під інноваціями слід розуміти новостворені (застосовані) 

і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а 

також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і (або) соціальної сфери [4]. 

Сучасна нормативно-правова база (закони, укази Президента, пiдзаконнi 

акти у формi постанов Уряду, наказiв центральних органiв виконавчої влади 

тощо) стосовно науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi налiчує близько 

200 документiв. Зокрема, нацiональне iнновацiйне законодавство включає 

норми Конституцiї України, Господарського кодексу, Закону України "Про 

iнновацiйну дiяльнiсть", Закону України "Про прiоритетнi напрями розвитку 

iнновацiйної дiяльностi в Українi", Закону України "Про iнвестицiйну 

дiяльнiсть", Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", 

Закону України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних 

паркiв" та iнших нормативно-правових актiв, якi визначають правовi, 

економiчнi та органiзацiйнi засади державного регулювання iнновацiйної 

дiяльностi в Українi, встановлюють форми стимулювання державою 

iнновацiйних процесiв i спрямованi на пiдтримку розвитку економiки України 

iнновацiйним шляхом [3]. 
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Вихiднi правовi передумови державної iнновацiйної полiтики закладено в 

Конституцiї України. Стаття 54 гарантує громадянам свободу наукової i 

технiчної, а також iнших видiв творчостi, захист iнтелектуальної власностi, 

їхнiх авторських прав. У цiй самiй статтi визначено, що держава сприяє 

розвитковi науки, встановленню наукових зв’язкiв України зi свiтовим 

спiвтовариством [6]. 

Крiм згаданих законодавчих актiв, слiд окремо вiдмiтити прийняту 

Верховною Радою України 13 липня 1999 року Концепцiю науково-технiчного 

та iнновацiйного розвитку України. Концепцiя мiстить основнi цiлi, прiоритетнi 

напрями та принципи державної науково-технiчної полiтики, механiзми 

прискореного iнновацiйного розвитку, орiєнтири структурного формування 

науково-технологiчного потенцiалу та його ресурсного забезпечення. Вона 

визначає засади взаємовiдносин мiж державою та суб’єктами наукової та 

науково-технiчної дiяльностi, якi ґрунтуються на необхiдностi прiоритетної 

державної пiдтримки науки, технологiй та iнновацiй як джерела економiчного 

зростання, складника нацiональної культури, освiти та сфери реалiзацiї 

iнтелектуального потенцiалу громадян. Дiя Концепцiї розрахована на перiод 

стабiлiзацiї економiки та досягнення постiйного її розвитку [3]. 

Вiдповiдно до законодавства державну пiдтримку одержують суб’єкти 

господарювання всiх форм власностi, що реалiзують в Українi iнновацiйнi 

проекти, у тому числi пiдприємства всiх форм власностi, якi мають статус 

iнновацiйних. 

Вiдповiдно до сучасного мiжнародного стандарту, закрiпленого у 

документах Європейської комiсiї, iнновацiя розглядається як кiнцевий 

результат творчої дiяльностi, який отримав втiлення у виглядi новiтньої або 

вдосконаленої продукцiї, що реалiзується на ринку, або нового чи 

вдосконаленого технологiчного процесу, який використовується у практичнiй 

дiяльностi. 

Вищенаведенi визначення iнновацiї певною мiрою знайшли своє 

вiдтворення у статтi 1 Закону України "Про iнновацiйну дiяльнiсть", де 
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iнновацiї надається унiверсальне визначення: iнновацiї - новостворенi 

(застосованi) i (або) вдосконаленi конкурентоздатнi технологiї, продукцiя або 

послуги, а також органiзацiйно-технiчнi рiшення виробничого, 

адмiнiстративного, комерцiйного або iншого характеру, що iстотно полiпшують 

структуру та якiсть виробництва i (або) соцiальної сфери [4]. 

Iнновацiйна дiяльнiсть, як i базова категорiя «iнновацiя», не має 

однозначного визначення серед науковцiв, а визначення iнновацiйної дiяльностi 

в законодавствi України не узгодженi мiж собою. 

Так, статтею 1 Закону України "Про iнновацiйну дiяльнiсть" передбачено, 

що iнновацiйна дiяльнiсть - дiяльнiсть, що спрямована на використання i 

комерцiалiзацiю результатiв наукових дослiджень та розробок i зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоздатних товарiв i послуг. 

Статтею 3 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" iнновацiйну 

дiяльнiсть визначено як одну iз форм iнвестицiйної дiяльностi, яка здiйснюється 

з метою впровадження досягнень науково-технiчного прогресу у виробництво i 

соцiальну сферу, що включає: випуск i розповсюдження принципово нових 

видiв технiки i технологiї; прогресивнi мiжгалузевi структурнi зрушення; 

реалiзацiю довгострокових науково-технiчних програм з великими строками 

окупностi витрат; фiнансування фундаментальних дослiджень для здiйснення 

якiсних змiн у станi продуктивних сил; розробку i впровадження нової, 

ресурсозберiгаючої технологiї, призначеної для полiпшення соцiального i 

екологiчного становища [4]. 

Господарський кодекс України розглядає iнновацiйну дiяльнiсть лише у 

сферi господарювання та визначає її як дiяльнiсть учасникiв господарських 

вiдносин, що здiйснюється на основi реалiзацiї iнвестицiй з метою виконання 

довгострокових науково-технiчних програм з тривалими строками окупностi 

витрат i впровадження нових науково-технiчних досягнень у виробництво та 

iншi сфери суспiльного життя (стаття 325) [1]. 

Варто зауважити, що держава, як один iз основних суб’єктiв iнновацiйної 

дiяльностi, забезпечує впровадження iнновацiйних процесiв у нацiональну 

економiку та встановлення досконалого правового регулювання вiдносин у цiй 

сферi. 
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Зокрема, державне регулювання iнновацiйної дiяльностi, як передбачено 

статтею 6 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть", здiйснюється шляхом: 

 визначення i пiдтримки прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi 

державного, галузевого, регiонального i мiсцевого рiвнiв; 

 формування i реалiзацiї державних, галузевих, регiональних i мiсцевих 

iнновацiйних програм; 

 створення нормативно-правової бази та економiчних механiзмiв для 

пiдтримки i стимулювання iнновацiйної дiяльностi; 

 захисту прав та iнтересiв суб’єктiв iнновацiйної дiяльностi; 

 фiнансової пiдтримки виконання iнновацiйних проектiв; 

 стимулювання комерцiйних банкiв та iнших фiнансово-кредитних 

установ, що кредитують виконання iнновацiйних проектiв; 

 встановлення пiльгового оподаткування суб’єктiв iнновацiйної 

дiяльностi; 

 пiдтримки функцiонування i розвитку сучасної iнновацiйної 

iнфраструктури [3]. 

Таким чином, для переходу економiки країни на iнновацiйний шлях 

розвитку необхiдне досконале нормативно-правове забезпечення. Норми про 

iнновацiйну дiяльнiсть, що мiстяться в багатьох актах рiзних галузей 

законодавства України i за якими iнновацiї є складовими iнвестицiйного 

процесу, утворюють в Українi законодавчу базу для здiйснення i розвитку 

науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi, яка має досить виразнi ознаки 

постiйного вдосконалення, але результативнiсть її впливу на розвиток 

iнновацiйних процесiв ще недостатня. 
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У статті розглядаються питання історичного генезису кримінального 

законодавства, що передбачає відповідальність за порушення законодавства 

про охорону праці в Україні, та надаються обґрунтовані пропозиції по 

вдосконаленню чинного правового поля у цій сфері. 

Ключові слова: праця, охорона праці, кримінальна відповідальність, злочин, 

історичний розвиток.   

Відповідно до ст.43 Конституції України кожен має право на належні, 

безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної 

законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього 

здоров'я роботах забороняється [1]. 

Як зазначає В.М. Панькевич, державна політика в галузі охорони праці 

визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і 

спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, 

запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Але на будь-
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якому виробництві існує небезпека травматизму, що представляє собою одну із 

соціальних проблем людського суспільства. Саме на вирішення цієї проблеми 

спрямована вся нормативно-правова база України про охорону праці, яка 

повинна постійно доповнюватися і вдосконалюватися [2, с.173]. Вдосконалення 

системи законодавства, що передбачає кримінальну відповідальність за 

порушення у сфері охорони праці, повинно ґрунтуватися на всебічному 

вивченні та аналізі умов та причин виникнення нещасних випадків та аварій на 

виробництві, тому дослідження цієї тематики має важливе значення для 

подальшого розвитку системи охорони праці.  

Згідно статистичних даних Держпраці щодо виробничого травматизму 

протягом 2019 року в Україні в цей період було зафіксовано 3876 випадків 

отримання виробничих травм та ушкоджень, в тому числі, 422 зі смертельними 

наслідками, що на 13 випадків більше ніж у 2018р. та на 56 випадків більше ніж 

у 2017р. На першому місці, як не дивно, соціально-культурна сфера та 

торгівля– 924 випадок, в тому числі, 63 зі смертельними наслідками; на 

другому місці вугільна промисловість – 690 випадків, в т.ч., 20 зі смертельними 

наслідками; далі розташований агропромисловий комплекс – 517 випадків, в 

т.ч., 80 зі смертельними наслідками, транспортна сфера — 293, в т.ч., 75 зі 

смертельними наслідками; машинобудівна сфера — 270, в т.ч., 20 зі 

смертельними наслідками [3]. Наведені цифри свідчать про високу актуальність 

досліджуваної тематики та необхідність ґрунтовних наукових розвідок щодо 

удосконалення кримінальної відповідальності за порушення вимог 

законодавства про охорону праці.  

Метою статті є проведення ґрунтовного наукового дослідження проблеми 

історичного розвитку кримінально-правової протидії злочинам за порушення 

вимог законодавства про охорону праці в Україні. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. У наукових працях увага 

неодноразово приділялася питанням кримінальної відповідальності за злочини 

проти безпеки виробництва. Проблемним питанням присвятили увагу такі вчені 

як В.І. Антипов, В.І. Борисов, О.О. Бухаринська, В.П. Тихий, В.О. Навроцький, 
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В.І. Павликівський, О.О. Пащенко та інші. Разом з тим, питання історичного 

генезису кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки виробництва 

приділена недостатня увага. 

Будь-яке наукове дослідження в галузі кримінального права було б 

неповним і не достатньо об’єктивним, як би не звернення до глибинного 

дослідження історичного розвитку відповідного явища, тобто вивчення 

ключових питань про те, як це явище виникло (його передумови і причини 

виникнення), які головні етапи в своєму розвитку воно проходило та яким воно 

стало зараз.  

Дослідження генезису кримінального законодавства про відповідальність 

за злочини проти безпеки виробництва напряму пов’язане з розвитком всього 

кримінального законодавства України – від стародавніх часів й дотепер. Разом з 

тим, в юридичній літературі поки що відсутня єдність поглядів на перелік і 

зміст не тільки етапів розвитку норм про відповідальність за злочини проти 

безпеки виробництва, а й етапів генезису кримінального законодавства України 

взагалі. Відтак маємо плюралізм наукових думок: одні класифікації переважно 

акцентують увагу на «радянському» періоду розвитку нашої держави                 

(Н.А. Лопашенко) [4, с.47–50], інші розглядають історію українського 

кримінального права тільки в контексті російського (І.С. Аліхаджієва,                

Т.Г. Даурова, О.А. Ліценбергер) [5, с.5], ще інші поєднують розвиток 

кримінального права України та кримінально-правової політики нашої держави 

(П.Л. Фріс) [6, с. 67–68] тощо. Ситуація ускладнюється і тим, що в Україні, як 

зазначав академік П.П. Михайленко, відсутні базові монографічні праці з історії 

кримінального законодавства України [7, с. 3].  

Не дискутуючи з приводу етапів періодизації історії національного 

кримінального права (адже це безпосередньо не охоплюється метою та 

завданнями нашого дослідження), зазначимо лише про те, що для нас є 

найбільш прийнятною в цьому плані точка зору А.В. Савченка, котрий виділяє 

сім етапів розвитку національного кримінального законодавства Зокрема, 

історичні етапи розвитку охоплюють кримінальне законодавство: 1) Київської 
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Русі та земель, що утворилися після феодальної роздробленості                 

(ІХ ст. – початок ХІІІ ст.); 2) в період існування Галицько-Волинського 

князівства, Литовсько-Руської держави та протягом перебування України під 

владою Речі Посполитої (перша половина ХІІІ ст. – перша половина ХVII ст.); 

3) козацької держави та під час перебування України в складі Австро-Угорської 

й Російської імперій (друга половина ХVII ст. – початок ХХ ст.); 4) періоду 

творення Української незалежної держави (1917 – 1921 рр.); 5) Української РСР 

(1917–1991 рр.); 6) незалежної України до ухвалення нового Кримінального 

кодексу (1991–2001 рр.); 7) сучасного періоду (з 2001 р. й дотепер) [8, с.41–42].  

Щодо генезису кримінального законодавства про відповідальність за 

злочини проти безпеки виробництва, то в цьому аспекті слід констатувати про 

таке: незважаючи на виключну соціальну важливість встановлення 

кримінальної відповідальності за ці діяння, їх фактичну криміналізацію було 

здійснено порівняно недавно. Такий підхід був зумовлений тенденціями 

розвитку світової історії, оскільки протягом тривалого часу у багатьох країнах 

світу панувала рабовласницька, кріпацька, дискримінаційна та колоніальна 

політика щодо працюючого населення.  

Перші норми, що встановлювали кримінальну відповідальність за 

порушення правил безпеки виробництва, з’явилися за часів, коли більша 

частина українських земель знаходилась під владою Російської імперії. Так, в 

одному з перших кодифікованих актів, що передбачав кримінальну 

відповідальність було «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 

від 1846р. Так, прототипи сучасної кримінально-правової норми, що передбачає 

відповідальність за порушення правил, що стосуються безпечного 

використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і 

споруд (ст.275 Кримінального кодексу України – далі КК України) містилися у 

Главі 8. «Нарушение правил Устава Стоительного» зазначеного Уложения, яка 

у статтях 1058-1065 передбачала кримінальну відповідальність за порушення 

загальних правил, що встановлені для будівництва будівель, зокрема, за  

систематичне порушення правил будівництва, що загрожувало особистій 
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безпеці людей, порушення при здійсненні архітектурної діяльності тощо                 

[9, с.111]. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про 

охорону праці, в частині заборони залучення до праці на небезпечних, важких 

роботах малолітніх, підлітків та жінок, містилася в ст.ст.1404-1-3 Уложения, а в 

ст.ст.1404-4-9 зазначеного нормативного акта передбачалася кримінальна 

відповідальність за порушення постанов Положення про страхування 

робітників від нещасних випадків та Положення про забезпечення робітників 

на випадок хвороби [9, с.150-151].  

Наступним кодифікованим законом про кримінальну відповідальність було 

«Уголовное Уложение» 1903 р., в якому в главі 16 «Про порушення постанов 

про нагляд за промислом та торгівлею» у ст.311 встановлювалася кримінальна 

відповідальність за порушення порядку безпечної експлуатації окремих споруд 

[10, с. 66]. В главі 18 «Про порушення постанов про здійснення будівельних 

робіт та про користування шляхами сполучення та засобами зв’язку» у ст.382 

тогочасний законодавець передбачив кримінальну відповідальність за 

недотримання вимог особистої безпеки при проведенні будівельних робіт [10, 

с.79]. Очевидно, що проаналізовані вище статті були, за своєю суттю, першими 

в історії Російської імперії нормами про кримінальну відповідальність за 

злочини проти безпеки виробництва.  

Наступний етап розвитку кримінального законодавства мав місце у період 

творення Української незалежної держави (1917–1921 рр.). Проте, скрутні для 

української державності часи та нетривалий строк існування цього державного 

утворення, обумовили відсутність законодавчих актів, де б кримінальна 

відповідальність була передбачена за  порушення норм щодо безпеки 

виробництва. При цьому, починаючи з 1918 р. східноукраїнські землі 

опинилися під владою більшовицької Росії, яка ініціювала утворення на цих 

землях УСРР. Уряд УСРР проводив власну законодавчу роботу з питання 

захисту рівноправності громадян, яка була точною копією загальноросійського 

законодавства. У 1922 р. був прийнятий КК УСРР, де у гл.4 «Злочини 

господарські» була закріплена кримінальна відповідальність за порушення 
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наймачем встановлених Кодексом законів про працю та загальним положенням 

про тариф правил, що регулюють тривалість робочого дня, надурочні години, 

нічну роботу, роботу жінок та підлітків, оплату праці, прийом та звільнення, а 

також порушення спеціальних норм про охрону праці. Також у гл.8 

«Порушення правил, що охороняют народне здоровя, громадську безпеку та 

громадський порядок» була закріплена кримінальна відповідальність за 

невиконання або порушення при проведенні будівельних робіт встановлених 

законом або обов’язковою постановою будівельних, санітарних та 

протипожежних правил [11, с.398]. 

Ухвалений у 1927 р. новий КК УСРР у гл.2 Інші злочини проти порядку 

управління містив кримінальну відповідальність за невиконання або порушення 

під час проведення будівельних робіт встановлених законом або 

розпорядженням влади будівельних, санітарних або протипожежних правил, а 

так само невиконання або порушення встановлених законом правил, що 

регулюють охорону безпеки та порядку робіт в гірничій промисловості, якщо 

вони потягли за собою тяжкі наслідки. Привілейованими ознаками цього 

злочину були ті самі дії, що не потягли зазначених наслідків.  

В окремій статті встановлювалася кримінальна відповідальність за 

порушення технічного режиму, виробничо-технічної дисципліни або умов 

роботи, що забезпечують безпеку виробництва, а також паління, поява в 

нетверезому стані чи сон на виробництві у вибухонебезпечних цехах. 

Кваліфікуючими ознаками цього злочину були дії, що потягли за собой вибух 

або пожежу. До особливо кваліфікуючих ознак законодавець відносив 

порушення технічного режиму або умов роботи у вибухотехнічних цехах 

особами, що відповідають за встановлену виробничо-технічну дисципліну, а 

також за ті самі дії, що потягли за собою вибух чи пожежу. 

Також у главі 5 «Злочини господарські» передбачалася кримінальна 

відповідальність за порушення наймачами, як приватними особами, так і 

відповідними особами державних або громадських закладів та підприємств, 

законів, що регулюють застосування праці, а так само законів з охорони праці 
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та соціального страхування. Кваліфікованими ознаками цього злочину 

визнавалися наступні: якщо порушення вчинено одночасно стосовно групи 

робітників, що складається не менше як з трьох осіб. Особливо 

кваліфікованими ознаками визнаються: створення для робітника таких умов 

праці, коли він втратив або міг втратити свою працездатність, або ж порушення 

правил з охрони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та гігієни, що 

встановлюються місцевими органами влади в порядку обовязкових постанов, 

чи постановами, наказами та інструкціями Народного Комісариату Праці. 

Кримінальний кодекс УРСР 1960р. у гл. X «Злочини проти громадської 

безпеки, громадського порядку та народного здоров'я» передбачив наступні 

склади злочинів проти безпеки виробництва: ст. 218 КК «Порушення правил 

безпеки гірничих робіт», що передбачала відповідальність за порушення правил 

безпеки гірничих робіт, якщо воно заподіяло шкоду здоров'ю людей або 

завідомо могло спричинити людські жертви чи інші тяжкі наслідки та каралося 

позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк 

до двох років. Кваліфікуючими ознаками ознаками визнано те саме діяння,  

якщо воно спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, що, в свою 

чергу, каралося позбавленням волі на строк до восьми років. 

У ст. 219 КК була передбачена кримінальна відповідальність за порушення 

правил при проведенні будівельних робіт, що полягало у порушенні при 

проведенні будівельних робіт будівельних і санітарних правил, а також 

порушення правил експлуатації будівельних механізмів, якщо воно заподіяло 

шкоду здоров'ю людей або завідомо могло спричинити людські жертви чи інші 

тяжкі наслідки. Зазначене діяння каралося позбавленням волі на строк до 

одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом до 

двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати. Кваліфікуючими ознаками 

визнавалося те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші 

тяжкі наслідки, що каралося позбавленням волі на строк до п'яти років або 

виправними роботами на строк до двох років. 
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Стаття 220 КК передбачала кримінальну відповідальність за порушення 

правил безпеки на вибуховонебезпечних підприємствах або у 

вибуховонебезпечних цехах, що полягало в порушенні виробничо-технічної 

дисципліни або правил, що забезпечують безпеку виробництва на 

вибуховонебезпечних підприємствах або у вибуховонебезпечних цехах. 

Кваліфікуючими ознаками визнавалося те саме діяння, якщо воно спричинило 

людські жертви або інші тяжкі наслідки 

Стаття 228-5 КК «Порушення правил зберігання, використання, обліку, 

перевозки радіоактивних матеріалів» передбачала кримінальну 

відповідальність за вчинення порушення правил зберігання, використання, 

обліку, перевозки радіоактивних матеріалів та інших правил поводження з 

ними, що каралося позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними 

роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти 

мінімальних розмірів заробітної плати. Кваліфікуючими ознаками визначалися 

ті ж дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, що 

каралося позбавленням волі на строк до десяти років [13]. 

Наразі діє КК України 2001 р., який, норми, що передбачають 

відповідальність за злочини проти безпеки виробництва, розмістив в окремому 

розділі Х [14]. Зазначений розділ містить п’ять складів злочинів, що стосуються 

порушення норм з охорони праці у сфері виробництва. Зокрема, у ст.271 КК 

міститься загальна норма, що передбачає кримінальну відповідальність за 

порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про 

охорону праці. Крім цього, вищезазначений розділ містить такі спеціальні 

норми як: «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою», «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних 

підприємствах або у вибухонебезпечних цехах», «Порушення правил ядерної 

або радіаційної безпеки», «Порушення правил, що стосуються безпечного 

використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і 

споруд». Вищенаведені спеціальні норми, у випадку їх застосування 

правозастосовними органами, виключають кваліфікацію діяння за ст.271 КК 
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України як загальної норми. Ці спеціальні норми також передбачають 

кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону 

праці, проте мають відмінність від загальної норми через визначення: 

конкретного виду робіт (роботи з підвищеною небезпекою), місця вчинення 

злочину (вибухонебезпечні підприємства або вибухонебезпечні цеха, 

підприємства, діяльність яких пов’язана наявністю ядерних або радіаційних 

речовин), предмета злочину (промислова продукція або будівлі і споруди, 

ядерні або радіаційні речовини).  

Підводячи підсумок, слід зазначити, що питання кримінально-правової 

протидії злочинам за порушення вимог законодавства про охорону праці в 

історії розвитку національного кримінального законодавства вирішувалося 

досить непослідовно. Вперше, за окремі діяння у сфері безпеки виробництва, 

передбачалася кримінальна відповідальність в «Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных» 1846 р., а потім була передбачена в «Уголовном 

Уложение» 1903р. Наступним етапом розвитку кримінального законодавства 

слід визначати КК УСРР 1922р., 1927р. та 1960р.. де відповідальність за 

порушення норм з охорони праці, як правило, містилася в окремих нормах 

різних розділів зазначених КК.  

Найбільш прогресивним з точки  зору розвитку кримінального 

законодавства є чинний КК України 2001р., який, норми, що передбачають 

кримінальну відповідальність за злочини проти безпеки виробництва, 

виокремив в самостійний розділ, а також передбачав окрему норму, що 

встановлює відповідальність за порушення загальних вимог з охорони праці 

незалежно від виду та роду діяльності.  
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ВЛАСНОСТІ 

У статті здійснено аналіз положень цивільного законодавства України щодо 

права власності, розглянуто поняття та сутність права спільної власності, 

визначено види спільної власності,  окреслено особливості суб’єктного складу 

правовідносин спільної власності та характер відносин між співвласниками.  

Ключові слова: правове регулювання, право власності, спільна власність, 

частка у праві спільної власності, спільна сумісна власність, спільна часткова 

власність.  

Право власності є центральним інститутом будь-якої правової системи, який 

закріплює  індивідуальну  приналежність матеріальних благ та є основою усіх 

цивільно-правових відносин, навколо яких будуються інші відносини. Тому 

питання правового регулювання відносин власності є об’єктом  пильної уваги 

дослідників. Проблемні питання відносин власності розглядали у своїх працях  

А. В. Бенедиктов, А.Б. Гриняк, К. П. Граве, О. В. Дзера, Н. Д. Єгоров,                 

І. В. Жилінкова, О. С. Йоффе, С.В. Кравцов, Н. Ю. Ліннікова, Р. П. Мананкова, 

В. Ф. Маслов, Є. А. Суханов та інші. 

Метою даної статті є аналіз чинного законодавства України, дослідження 

теоретичних та практичних проблем, що виникають у сфері здійснення права 

спільної власності. 

Традиційно у цивільному праві поняття  права власності розглядається в 

об’єктивному та суб’єктивному значеннях. В об’єктивному значенні право 
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власності розглядається як правовий інститут, що є сукупністю  правових норм, 

які регулюють відносини власності, тобто регулюють та захищають  

приналежність майнових  благ конкретним суб’єктам. У суб’єктивному 

значенні під правом власності розуміється суб’єктивне право власника, яке, як  

і будь-яке суб’єктивне право, є мірою дозволеної поведінки  уповноваженої  

особи і  передбачає  можливість особи на свій розсуд, незалежно від волі інших  

осіб, визначати свою поведінку стосовно належних їй речей.  

Відповідно до ст. 316 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) право 

власності – це право особи на річ (майно),  яке воно здійснює відповідно закону за 

своєю волею, незалежно від волі інших осіб . [6] 

Зміст права власності традиційно розглядається як правомочність 

володіння користування та розпорядження. Саме  такий підхід  закріплено  у ст.  

317 ЦК України, яка визначає зміст  права власності. Право володіння – це 

юридично забезпечена можливість господарського панування над  річчю або 

можливість фактичного впливу на річ. Право користування – це можливість 

експлуатації майна шляхом  видобування його корисних властивостей, його 

споживання. Право розпорядження припускає можливість  власника визначати 

на свій розсуд фактичну та юридичну долю речі. 

Відповідно до ст. 17 Загальної декларації прав людини, прийнятої 

Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, «Кожна людина має право 

володіти майном як одноособово, так і спільно». [3]  

Спільна власність є різновидом права власності, що ускладнена 

множинністю суб'єктів, і є правовою формою об'єднання майна фізичних і 

юридичних осіб, держави, територіальних громад з метою співпраці, об'єднання 

їх зусиль для досягнення певної мети. У випадку, коли майно належить на праві 

власності кільком особам (суб'єктам права власності, яких називають 

співвласниками) одночасно, між ними виникають відносини спільної власності.  

Відповідно до ч.1 ст. 355 ЦК України право спільної власності — це 

право двох або більше осіб(співвласників) на один і той самий об'єкт  [1]. Право 

спільної власності виникає з підстав, не заборонених законом (ч. 3 ст. 355 ЦК 

України). 
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 Право спільної власності є певною організаційно-правовою формою 

реалізації суб’єктами права власності належних їм майнових прав. Тобто, в 

даному випадку не утворюється нова самостійна форма власності, крім уже 

передбачених законом (приватної, комунальної, державної). На думку                

В.А. Бєлова право спільної власності не представляє собою будь-якого 

особливого роду чи виду права власності взагалі – це точно те ж право 

власності. Воно не є особливим інститутом цивільного права, оскільки 

абсолютно ідентичне за параметрами класичному «нормальному» 

суб’єктивному праву власності [1, с. 193]. 

Право  спільної власності характеризується двома найбільш істотними 

ознаками:1) єдністю об'єкта: майно є взагалі неподільним або подільним, але 

ще не розподіленим між співвласниками; 2) множиною суб'єктів. 

Об’єктом права спільної власності є річ, визначальною ознакою якої є 

неподільність, тобто неможливість поділу без втрати цільового призначення. 

Неподільними речі можуть бути за своєю природою, коли їх поділ спричиняє 

незворотні зміни в її фізичному стані, унеможливлюючи використання речі за 

цільовим призначенням, та за законом. 

У ч.1 ст. 355 ЦК України встановлено, що об’єктом права спільної 

власності є майно. В свою чергу, с. 190 ЦК визначає, що майном як особливим 

об’єктом вважаються: окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та 

обов'язки. На слушну думку А. Гриняка, що майно може розглядатись як просте 

або складне багатоелементне утворення. В першому випадку йдеться про 

окрему річ, у другому – про комплекс речей, прав та обов’язків. Такі речі 

можуть бути подільними або неподільними, але як об’єкт права власності вони 

становлять єдине ціле. Отже право кожного із співвласників поширюється на 

весь об’єкт в цілому, а не на певну його частину[2, с.60].  

Річ у цілому належить усім співвласникам разом, а не кожному окремо. 

Множинністю суб’єктів права спільної власності на один і той самий об’єкт 

зумовлена необхідність спеціального регулювання відносин спільної власності.  

Суб’єктами права спільної власності потенційно виступають фізичні, юридичні 
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особи, держава, територіальні громади. Тобто, відносини спільної власності 

можуть одночасно виникати між фізичними та юридичними особами або 

державою і територіальними громадами в особі уповноважених ними органів. 

За кожним суб’єктом закріплюються суб’єктивні права, сутність яких 

полягає у юридично закріпленій можливості діяти за власним бажанням.  

На думку С.В. Кравцова, у відносинах спільної власності жодний із 

суб’єктів не наділений окремим, індивідуальним правом власності. Натомість 

існує  єдине право власності на річ, що належить одночасно та спільно 

декільком особам. У випадку виникнення множинності у відносинах власності 

виникнення у суб’єктів декількох прав власності є неможливим [4, с.25-26]. 

Разом із тим учасники спільної власності мають здійснювати належне їм 

право, постійно узгоджуючи свою волю один з одним. Це стосується будь-яких 

аспектів реалізації права власності: фактичного контролю, утримання речі, 

вилучення з неї корисних властивостей, відчуження тощо. 

Враховуючи, що множинність учасників спільної власності є особливістю 

суб’єктного складу даного виду правовідносин,  такі правовідносини 

виникають не тільки між власником і не власником, а й між співвласниками. У 

юридичній літературі розрізняють  зовнішні правовідносини спільної власності 

(між співвласниками з одного боку, і не власниками – з іншого) і внутрішні 

правовідносини спільної власності, коли уповноважені учасники правовідносин 

знаходяться ще і у внутрішньому зв'язку між собою, який може бути простим 

(коли частка в праві спільної часткової власності належить окремим особам) та 

складним (коли частки належать подружжю або членам сім'ї).   

Отже, інститут права спільної власності складається: а) з норм про право 

власності, які регламентують відносини співвласників з третіми особами;               

б) із норм, які регулюють відносини між самими співвласниками. 

Відповідно до ч.2. ст. 355 ЦК України майно може належати особам на 

праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності. З правової 

точки зору, між двома різновидами спільної власності існують певні 

відмінності. Сутність спільної часткової власності (ст. ст. 356-367 ЦК України) 
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полягає в тому, що кожен із співвласників має чітко визначену частку у праві 

власності на спільне майно (ідеальну частку). Правомочності учасників 

часткової власності відносно всього об'єкта повинні здійснюватися за 

загальною згодою всіх співвласників, враховуючи рівність інтересів учасників 

спільної часткової власності незалежно від розміру часток. При цьому рівність 

чи нерівність часток не впливає на обсяг повноважень співвласників. Якщо 

законом або угодою учасників спільної власності не передбачено інше, то до 

спільного майна застосовується правовий режим саме спільної часткової 

власності. 

Як слушно зауважує О.І. Сафончик, володіння, користування і 

розпорядження частковою власністю здійснюється за взаємною згодою всіх 

учасників, а за її відсутності — суперечка вирішується в судовому порядку. 

При цьому вони мають рівне право голосу уздійсненні цих правомочностей 

незалежно від розміру часток кожного. Співвласники вправі залежно від 

призначення майна встановити порядок володіння, користування ним або його 

частинами у натурі, визначити черговість таінші умови користування 

конкретною річчю [5, с. 43-44]. 

Спільна сумісна власність - це такий вид спільної власності, при якому 

частки співвласників не визначені (статті 355, 368 ЦК), але передбачено, що 

вони рівні. Суб’єктами такого права згідно з ч. 2 ст. 368 ЦК можуть бути 

фізичні особи, юридичні особи, держава, територіальні громади. Вичерпний 

перелік підстав набуття спільної сумісної власності законодавством не 

встановлений. Отже, така власність може виникати з підстав, не заборонених 

законом (ч. 3 ст. 368 ЦК). При цьому право кожного із співвласників однаково 

поширюється на все спільне майно, так як вони мають рівні права володіння, 

користування, а за певних умов і розпорядження ним. Співвласники володіють і 

користуються ним вільно, якщо інше не передбачено домовленістю між ними, 

самі можуть визначати як використовувати майно (черговість використання 

речі, право спільно користуватися річчю, надати її у користування одному зі 

співвласників, іншим особам, взагалі не використовувати річ і т. ін). 
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В Цивільному кодексі передбачено, що в разі вчинення одним із 

співвласників правочину щодо розпорядження спільним майном він вважається 

вчиненим за згодою всіх співвласників(ч. 2 ст. 369 ЦК). 

Питання про визначення часток у спільній сумісній власності постає, як 

правило, тоді, коли один із співвласників бажає розпорядитись належною йому 

часткою. В такому разі поділ спільного майна між власниками здійснюється або 

добровільно шляхом укладення договору, або у судовому порядку на вимогу 

одного із співвласників чи на вимогу інших осіб у зв’язку зі зверненням 

стягнення на їх майно. 

Таким чином, під правом спільної власності розуміють право власності на 

один і той самий об’єкт,(єдність об’єкта) одночасно належний кільком 

особам(множинність суб’єктів), які мають юридично закріплену можливість 

разом та на власний розсуд здійснювати всі передбачені щодо такої речі 

правомочності.   
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У статтi проаналiзовано сутнiсть та особливостi договору поставки, його 
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продаж. 

Загальнi положення договiрного права майже цiлком поширили свою дiю 

на вiдносини щодо поставки. Особливе значення цього iнституту в сучасному 

правi обумовлено великою гнучкiстю, широтою сфери його застосування, адже 

по сутi постачання - найбiльш унiверсальна форма товарно-грошового обмiну.  

На сьогодні, договiр поставки виявився одночасно цивiльно-правовим та 

господарсько-правовим договором, фактично, законодавцем розроблено два 

альтернативнi пакети норм [1]. 

Теоретико-концептуальними засадами дослiдження договору поставки є 

науковi положення, що мiстяться у працях таких вчених, як: О.В. Дзера,                

Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, O.A. Пiдопригора та iн. 

Метою цього дослiдження є розкриття понятя, особливостей  договору 

поставки, його відмінностей від договору купівлі-продажу. 
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Основнi моменти, що стосуються договору поставки, регулюються                 

 ст. 265–271 ГК i ст. 712 ЦК. До питань, не врегульованих цими нормами, 

можуть застосовуватися положення гл. 54 ЦК про договiр купiвлi-продажу             

[3, 4]. 

За договором поставки постачальник зобов'язується передати (поставити) у 

встановлений строк покупцю товар, а покупець – прийняти цей товар i 

сплатити за нього певну суму (ст. 265 ГК) [3]. 

На жаль, на сьогоднiшнiй день однiєю з найтиповiших помилок є 

ототожнення договорiв купiвлi-продажу та договорiв поставки, що призводить 

до неправильного застосування норм матерiального права ще на етапi 

погодження iстотних умов вiдповiдного договору мiж сторонами, а на практицi 

обертається неабиякими проблемами пiд час фактичного виконання умов 

договору.  

Розмежування мiж договором поставки та договором купiвлi-продажу 

вiдбувається за наступними критерiями: сторони – на противагу  договору 

поставки,  договiр купiвлi-продажу може бути укладений мiж будь-якими 

суб’єктами – як мiж пiдприємцями, так i мiж фiзичними особами; мета 

придбання товару – за договором поставки товар має придбаватися для 

використання у пiдприємницькiй дiяльностi або для iнших цiлей, що не 

пов’язанi з особистим, сiмейним, домашнiм або iншим подiбним 

використанням. Договiр купiвлi-продажу таких обмежень не мiстить [5]. 

Основними вiдмiнностями мiж договором поставки та договором купiвлi-

продажу є мета придбавання товару та правовий статус постачальника товару. 

При цьому укладання договору поставки має свої особливостi, якi 

допомагають вiдрiзнити його вiд iнших господарських договорiв. Зокрема: 

  за договором поставки товар придбавається для використання в 

господарськiй дiяльностi (наприклад, для подальшого продажу). А якщо суб'єкт 

господарювання вирiшить реалiзувати товари не суб'єкту господарювання, то 

здiйснити це вiн повинен за правилами, установленими для договорiв купiвлi-

продажу (ч. 6 ст. 265 ГК); 
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  звичайно моменти укладання договору та його виконання не збiгаються; 

  для договору поставки характернi тривалiсть вiдносин i перiодичнiсть 

замовлень. Так, договiр може бути укладений на рiк, на строк бiльше року 

(довгостроковий договiр) або на iнший строк, визначенй угодою сторiн. Якщо 

строк дiї в договорi не визначено, вiн уважається укладеним на рiк                

(ч. 1 ст. 267 ГК); 

  договором може бути передбачена як поставка товару партiями в певнi 

перiоди (обумовленi строки), так i одноразова поставка (обумовлений строк)   

(ч. 4 ст. 267 ГК); 

  за угодою сторiн у договорi може бути встановлений порядок 

вiдвантаження товарiв будь-яким видом транспорту (ч. 5 ст. 267 ГК) [3]. 

Сторонами в договорi поставки є постачальник i покупець, до яких 

законодавець висуває певнi вимоги. Так, постачальник має обов'язково 

займатися пiдприємницькою дiяльнiстю. Що ж до покупця, то вiн може 

використовувати придбаний ним товар як у пiдприємницькiй дiяльностi, так i з 

iншою метою, але така мета має бути вiдмiнною вiд особистого (сiмейного, 

домашнього та iн.) використання.  

При укладаннi договору поставки сторони зобов'язанi узгодити його 

iстотнi умови (ч. 3 ст. 180 ГК):  

 предмет договору (найменування продукцiї, що поставляється). Тут 

наводяться характеристика, марка, модель товару, що поставляється, i т. д.;  

 цiну договору (установлюється за домовленiстю сторiн);  

 строки та порядок поставки. Договiр може укладатися: на один рiк, на 

строк бiльше року (довгостроковий) i на iнший строк, визначений сторонами. 

Також у цьому роздiлi оговорюється перiодичнiсть поставок i порядок 

проведення вiдвантаження товару;  

 якiсть товару (ст. 268 ГК). Тут указуються якiснi характеристики, яким 

повинен вiдповiдати товар, а також порядок його повернення при 

невiдповiдностi таким характеристикам;  
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 гарантiя якостi товару та порядок пред'явлення претензiй у зв'язку з 

недолiками поставленого товару. У цьому роздiлi прописується порядок  

розрахунку гарантiйного строку та його тривалiсть, а також порядок усунення 

виявлених дефектiв;  

 комплектнiсть товару, що поставляється. За угодою сторiн у договорi 

поставки можуть бути встановленi й iншi умови, наприклад порядок 

приймання-передачi товару, умови розрахункiв мiж сторонами i т. д. [2]. 

Важливим роздiлом договору поставки є його частина, в якiй 

встановлюються види й межi вiдповiдальностi за порушення договiрних 

зобов'язань i порядок її застосування. Якщо в договорi не зазначенi пiдстави 

вiдповiдальностi сторiн, то застосовуються правила вiдповiдальностi за 

порушення умов договору поставки, передбаченi законом. 

Зокрема, пiдставами вiдповiдальностi постачальника за договором 

поставки є: 

- прострочення поставки товару, тобто передача постачальником покупцевi 

товару пiсля закiнчення строку поставки, передбаченого договором; 

- недопоставка, тобто передача постачальником покупцевi у встановлений 

строк меншої кiлькостi товару, нiж передбачено договором; 

- поставка неякiсного товару; 

- поставка некомплектного товару [2]. 

Вiдповiдно до ст. 268 ГК України, у разi поставки товарiв нижчої якостi, 

нiж вимагається стандартом, технiчними умовами чи зразком (еталоном), 

постачальник зобов'язаний повернути покупцю, який вiдмовляється вiд 

прийняття товару, сплачену суму. 

Якщо недолiки поставлених товарiв можуть бути усуненi без повернення 

їх постачальнику, покупець має право вимагати вiд постачальника усунення 

недолiкiв у мiсцезнаходженнi товарiв або усунути їх своїми засобами за 

рахунок постачальника. 

У разi, якщо покупець (одержувач) вiдмовився вiд прийняття товарiв, якi 

не вiдповiдають за якiстю стандартам, технiчним умовам, зразкам (еталонам) 
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або умовам договору, постачальник (виробник) зобов'язаний розпорядитися 

товарами у десятиденний строк, а щодо товарiв, якi швидко псуються, - 

протягом 24 год з моменту одержання повiдомлення покупця (одержувача) про 

вiдмову вiд товарiв. Якщо постачальник (виробник) у зазначений строк не 

розпорядиться товарами, покупець (одержувач) має право реалiзувати їх на 

мiсцi або повернути виробниковi. Товари, що швидко псуються, пiдлягають в 

усiх випадках реалiзацiї на мiсцi [3]. 

Постачальник (виробник) зобов'язаний за свiй рахунок усунути дефекти 

виробу, виявленi протягом гарантiйного строку, або замiнити товари, якщо не 

доведе, що дефекти виникли внаслiдок порушення покупцем (споживачем) 

правил експлуатацiї або зберiгання виробу. У разi усунення дефектiв у виробi, 

на який встановлено гарантiйний строк експлуатацiї, цей строк продовжується 

на час, протягом якого вiн не використовувався через дефект, а при замiнi 

виробу гарантiйний строк обчислюється заново вiд дня замiни                

(ч. 6 ст. 269 ГК України). 

У випадку поставки товарiв неналежної якостi покупець (одержувач) має 

право стягнути з виготовлювача (постачальника) штраф у розмiрi, 

передбаченому ст. 231 ГК України, якщо iнший розмiр не передбачено законом 

або договором. 

У разi поставки некомплектних виробiв постачальник (виробник) 

зобов'язаний на вимогу покупця (одержувача) доукомплектувати їх у 

двадцятиденний строк пiсля одержання вимоги або замiнити комплектними 

виробами у той же строк, якщо сторонами не погоджено iнший строк. Надалi до 

укомплектування виробу або його замiни покупець (одержувач) має право 

вiдмовитися вiд його оплати, а якщо товар уже оплачений, вимагати в 

установленому порядку повернення сплачених сум. У разi, якщо постачальник 

(виробник) у встановлений строк не укомплектує вирiб або не замiнить його 

комплектним, покупець має право вiдмовитися вiд товару (ч. 3 ст. 270 ГК 

України). Прийняття покупцем некомплектних виробiв не звiльняє 

постачальника (виробника) вiд вiдповiдальностi. 
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Таким чином, договiр поставки може найбiльш оптимально регулювати 

вiдносини мiж виробниками товарiв i постачальниками сировини, матерiалiв 

або комплектуючих виробiв; мiж виробниками товарiв i оптовими 

органiзацiями, якi спецiалiзуються на реалiзацiї товарiв, тощо. Такi вiдносини 

неодмiнно повиннi вiдрiзнятися стабiльнiстю й мати довгостроковий характер, 

саме тому в їх правовому регулюваннi переважне значення мають не разовi 

правочини щодо передачi партiї товарiв, а довгостроковi договiрнi зв'язки. 
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ПРОБЛЕМНI АСПЕКТИ ОТОТОЖНЕННЯ АДВОКАТА З 

КЛIЄНТОМ 

У статті проаналiзова но основнi гарантії дiяльностi адвоката вiдповiдно до 

чинного законодавства. Визначено основнi проблемнi  аспекти ототожнення 

адвоката з клiєнтом. Наведено форми в яких найчастiше здiйснюється 

ототожнення адвоката з клiєнтом та можливi шляхи недопущення подiбних 

правопорушень. 

Ключовi слова: адвокат, гарантiї дiяльностi адвоката, ототожнення 

адвоката з клiєнтом. 

Незважаючи на всi iснуючi способи захисту дiяльностi адвоката, юридичнi  

компанiї, i тi ж таки адвокати, час від часу пiддаються  рiзним проявам тиску, 

упередженостi, порушення їхнiхпрофесiйних, а часто й особистих прав та 

iнтересiв. Найчастiше зустрiчаються такi порушення, як вчинення злочинiв 

проти адвокатiв та їхнiх родин (незважаючи на виокремлення спецiальних 

злочинiв), ототожнення адвоката з клiєнтом (хоча це прямо заборонено 

законом), прослуховування (теж прямо заборонено), допити, обшуки тощо. Усе 

бiльше набирають обертiв випадки посягання на адвокатську таємницю. 

За офiцiйною iнформацiєю Генеральної прокуратури України, за перiод з 

сiчня 2013-го по сiчень 2019-го рокiв стосовно адвокатiв було вчинено близько 

1 200 злочинiв (згiдно з даними Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї 

адвокатури Київської областi), серед яких втручання в дiяльнiсть захисника, 

погроза насильством або застосування насильства до захисника, знищення або 

пошкодження майна захисника, погроза вбивством або вбивство захисника [2].  

Дослiдження правової природи гарантiй професiйної дiяльностi адвоката, 

зокрема й тих, якi забезпечують неможливiсть  ототожнення адвоката з 

клiєнтом, було предметом дослiджень ряду науковцiв. Серед вчених, якi дослi-
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джували окремi аспекти даної проблеми, доцiльно виокремити працi                 

Ю.М. Бнеаги, О. Бутовченко, В. Рагулiна, М.А. Погорецького,                

М.М. Погорецького, З. Ромовскої, А.М. Скрябiна, А.М. Титова, М. Трофименко 

та iнших. Разом iз тим i сьогоднi залишається достатня кiлькiсть дискусiйних 

питань у данiй сферi. 

Метою даного дослiдження є обґрунтування основних проблемних 

аспектiв ототожнення адвоката з клiєнтом. 

Згiдно зi ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть», 

адвокатом може бути фiзична особа, яка має повну вищу юридичну освiту, 

володiє державною мовою, має стаж роботи в галузi права не менше нiж 2 роки, 

склала квалiфiкацiйний iспит, пройшла стажування (крiм випадкiв, 

встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала 

свiдоцтво про право на заняття адвокатською дiяльнiстю. Адвокат повинен 

постiйно пiдвищувати свою квалiфiкацiю, розширювати та оновлювати свої 

професiйнi знання, вмiнняi навички. Це його прямий обов’язок, прописаний у 

законi[5].  

Вiдповiдно до ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатськудiяльнiсть», професiйнi права, честь i гiднiсть адвоката 

гарантуються та охороняються Конституцiєю України, цим Законом та iншими 

законами. Якщо коротко, то зазначенi гарантiї полягають у наступному: 

 забороняються будь-якi втручання i перешкоди здiйсненню 

адвокатської дiяльностi; 

 гарантується захист адвокатської таємницi, особливi вимоги 

проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходiв чи слiдчих дiй, 

витребування чи вилучення документiв, пов’язаних зi здiйсненням адвокатської 

дiяльностi; 

 адвокату гарантується рiвнiсть прав з iншими учасниками 

провадження, дотримання засад змагальностi та свободи у наданнi доказiв i 

доведеннi їх переконливостi; 
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 життя, здоров’я, честь i гiднiсть адвоката та членiв його сiм’ї, їхнє 

майно перебуває пiдохороною держави; 

 адвокату гарантується право на забезпечення безпеки пiд час участi у 

кримiнальному судочинств i в порядку, встановленому законом; 

 забороняється втручання у приватне спiлкування адвоката з клiєнтом; 

 дисциплiнарне чи кримiнальне провадження стосовно адвоката 

здiйснюється в особливому порядку; 

 забороняється ототожнення адвоката з клiєнтом [6, с. 46].  

Заборона ототожнювати адвоката iз його клiєнтом є однiєю з 

найважливiших гарантiй здiйснення адвокатської дiяльностi. Ця гарантiя 

закрiплена як в нацiональному законодавствi (ст. 23 Закону України “Про 

адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть”), так i в мiжнародному (Основнi 

положення про роль адвокатiв, прийнятi 8 Конгресом ООН про запобiгання 

злочинам у серпнi 1990 року).  

Однак адвокатська спiльнота з прикрiстю констатує регулярнi факти 

порушення такої гарантiї адвокатської дiяльностi. При чому ототожнення 

адвоката з його клiєнтом вiдбувається як з боку суспiльства, так i з боку 

представникiв державної влади, в особi силових вiдомств. 

Опублiкована у вереснi 2018 року 23-я доповiдь Верховного комiсара ООН 

з прав людини включає факти порушень прав адвокатiв та прав єдиної 

професiйної органiзацiї адвокатiв в Українi. При цьому атака на адвокатiв 

зафiксована з боку право радикальних груп[4].  

Дiяльнiсть радикальних груп у цiлому викликає стурбованiсть авторiв 

доповiдей, якi констатують, щоданi ООН рекомендацiї щодо полiпшення 

ситуацiї з правами людини не демонструють прогресу в практичному 

виконаннi. У черговому звiтi Управлiння Верховного комiсара ООН з прав 

людини рекомендує Генеральнiй прокуратурi i  правоохоронним органам 

України забезпечити належну квалiфiкацiю, ефективне i  своєчасне 

розслiдування, а також притягнення до вiдповiдальностi учасникiв крайнiх 

правих груп. 
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Зменшити випадки ототожнення адвоката з його клiєнтом з боку 

суспiльства можливо, мабуть, лише шляхом пiдвищення правової освiченостi 

населення, а це дiйсно складний та тривалий процес. Хоча до цього часу 

держава в цьому напрямку не зробила абсолютно нiчого.  

Останнi декiлька рокiв адвокати активно закликають силовi вiдомства 

припинити ототожнювати адвоката з його клiєнтом, оскiльки  таке порушення 

безпосередньо впливає на правову позицiю адвоката у конкретнiй справi. 

Ототожнення адвоката з клiєнтом робить правову позицiю адвоката вразливою, 

а її  реалiзацiя на практицi стає в пряму залежнiсть  вiд правоохоронної 

системи. Форми порушення такої  гарантiї адвокатської дiяльностi на практицi 

спостерiгаємо рiзнi. Це:  

 проведення вiдносно  адвокатiвслiдчих  дiй та iнших процесуальних дiй 

– обшуки, допити;  

 проведення вiдносно адвокатiв негласних слiдчих (розшукових) дiй;  

 втручання в правову позицiю адвоката пiд час здiйснення захисту;  

 кримiнальне  переслiдування шляхом повiдомлення адвокату про 

пiдозру, обрання вiдносно адвоката запобiжного заходу[2].  

Достатньо популярною сьогоднi стала практика правоохоронних органiв 

вчиняти протиправнi   дiї щодо захисникiв з метою позбавити клiєнта  

належного квалiфiкованого  захисту, який може  надати саме його адвокат. 

Наприклад, формально розпочати кримiнальне провадження щодо адвоката та 

проводити незаконнi обшуки, дозвiл на якi, на жаль, надають слiдчi суддi, не 

беручи до уваги формальнiсть провадження. В контекстi таких порушень прав 

адвокатiв державними органами вже й годi говорити про пiдпали, вбивства, 

погрози, пов’язанi з участю адвоката у справi, особливо в кримiнальному 

провадженнi. 

Таке  ототожнення адвоката з клiєнтом не лише є неприпустимим, але й 

свiдчить про низький рiвень   правосвiдомостi суспiльства в цiй сферi. Тому 

потрiбно про це говорити та писати. Я закликаю працiвникiв державних 

установ, журналiстiв i  громадських дiячiв поважати основоположні принципи 

дiяльностi адвоката та утримуватися вiд заяв, якi ставлять пiдсумнiвне  
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залежнiсть  професiї адвоката iсприяють  ототожненню  захисника з клiєнтом. 

Адже чим  краще адвокат буде забезпечений якiсним виконанням своєї  роботи, 

дотриманням  наданих йому законом гарантiй, тим краще  працюватимуть 

правоохороннi органи,  прокуратура, суди, оскiльки  це не розривно  пов’язанi  

iнститути права[3].  

Суспiльство не має засуджувати адвоката за те, що вiн вибудовує правовий  

захист для обвинуваченої особи. Вiд якiсної роботи адвоката напряму залежить 

якiсть розвитку вiдносин в юридичнiй сферi та забезпечення прав усiх 

громадян, а також  розвиток України як держави, в якiй людина, її життя та 

здоров'я, честь i гiднiсть, недоторканнiсть та безпека визнаються найвищою 

соцiальною  цiннiстю[1, с. 26].  

Це далеко не вичерпний  перелiк  випадкiв, коли внаслiдок ототожнення 

адвоката з клiєнтом, вiн пiддається кримiнальному  переслiдуванню. Вирiшення 

проблеми, в першу чергу, залежить вiд полiтичної  волi верхiвок силових 

структур. На реальних прикладах кримiнальне переслiдування  адвокатiв має 

мiсце тодi, коли перед силовими  вiдомствами стоїть  завдання за будь-якої 

умови дати позитивний результат. А низький рiвень якостi досудового 

розслiдування  змушує представникiв органiв досудового розслiдування йти на 

такi порушення. Вiдтак, лише полiтична воля та пiдвищення рiвня якостi 

досудового розслiдування дасть шанс уникнути порушення  однiєї з 

найважливiших гарантiй адвокатської  дiяльностi. 

Таким чином,  Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

дiяльнiсть» передбачена пряма заборона ототожнення адвоката з клiєнтом. Ця 

норма вiдображає мiжнароднi рекомендацiї щодо забезпечення прав адвокатiв, 

вiдповiдно до яких органи державної влади не мають права будь-яким чином 

втручатися в дiяльнiсть адвоката, повиннi визнавати право адвоката 

вiдстоювати  iнтереси клiєнта в будь-якому судi i дотримуватися заборони 

асоцiювати адвокатiв зi злочинами, полiтичними переконаннями або iншими 

справами їх клiєнтiв. Зокрема, заборона на ототожнення адвокатiв з клiєнтами 

встановлена Основними принципами про роль юристiв ООН i є мiжнародним 

стандартом гарантiй адвокатської дiяльностi. 
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інститут досудового слідства у кримінальному процесі. Доля будь-якого 

кримінального справадження  залежить від повноти та якості розслідування. 

Саме на цій стадії кримінального процесу вирішуються питання, що 

обумовлюють напрямки, в яких буде діяти суд, розглядаючи ту чи іншу справу.  
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Інститут досудового слідства за своїм значенням у кримінальному процесі 

України та професія адвоката посідають чи не найпомітніше місце в 

юриспруденції.  

Проблеми участі захисника на досудовому розслідуванні вивчали                

М. О. Баєв, Д. М. Мірковець, О. В. Баганець, Ю. Ю. Бражнік, В. А. Колесник, 

В.  Г.  Уваров, Є. Д. Скулиш, А. Ф. Волобуєв, В. І. Сліпченко, В. М. Тертишник, 

О. Є Діденко та ін. 

Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності 

під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси 

можуть бути обмежені або порушені (ч.  3 ст.  223 КПК).  

Ця норма закону в цілому стосується захисника, який завжди має 

відігравати важливу роль під час провадження слідчих (розшукових) дій, до 

яких його залучають, оскільки з одного боку він надає під час проведення таких 

дій правову допомогу підзахисному, а з іншого – забезпечує додержання вимог 

закону щодо порядку проведення слідчої (розшукової) дії та підвищує 

ефективність її результатів, оскільки його активність, кваліфікація юриста і 

досвід здатні впливати і на поведінку слідчого, який проводить слідчу 

(розшукову) дію, а конструктивні зауваження, клопотання, пропозиції – на 

методику і тактику її проведення, а відтак – і на її результати.  

До слідчих (розшукових) дій відносять:  

• допит (ст. 224 КПК);  

• очна ставка (ч. 9 ст. 224 КПК);  

• пред’явлення для впізнання: особи (ст. 228 КПК), речей (ст. 229 КПК 

України), трупа (ст. 230 КПК);  

• допит, впізнання у режимі відеоконференції (ст. 232 КПК);  

• обшук (ст. 234 КПК);  

• огляд (ст. 237 КПК);  

• огляд трупа (ст.  238 КПК), огляд пов’язаний з ексгумацією                

(ст. 239 КПК);  

• слідчий експеримент (ст. 240 КПК);  
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• освідування особи (ст. 241 КПК);  

• призначення експертизи (ст. 242 КПК). 

Діючи як захисник, адвокат: 

1) вивчає матеріали справи та наявні фактичні дані, працює над 

одержанням перспективних доказів, які виправдовують клієнта; звертається до 

слідчого, прокурора в порядку ст. 221 КПК з вимогою про ознайомлення з 

матеріалами досудового розслідування; 

Зробивши початковий аналіз фактів виявляє «корисні» факти, які 

підтверджують версію подій клієнта, і, «шкідливі», тобто такі, що 

спростовують версію клієнта; 

2) перевіряє чи не пропущені строки досудового слідства, передбачені 

ст.219 КПК і в необхідних випадках звертається до слідчого, процесуального 

прокурора, слідчого судді; 

3) з’ясовує правильність юридичної кваліфікації кримінального 

провадження; (закон, який обтяжує становище особи не застосовується і не має 

зворотної дії); 

4) здійснює аналіз судової практики та відповідних рішень ЄСПЛ. В 

необхідних випадках консультується у спеціалістів у сфері кримінального 

права та процесу; вирішує питання про можливість і доцільність оскарження 

пред'явленої підозри  (п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України ); 

5) робить необхідні виписки (у разі заборони копіювання) та копії з 

матеріалів; 

6) готує письмові або усні пояснення на підозру (в порядку ст. 20 КПК), до 

яких додає відповідні докази, в тому числі і одержані до пред'явлення підозри; 

7) вирішує питання про доцільність надання таких письмових та усних 

пояснень на пред'явлену підозру; 

8) з'ясовує чи дотримано процесуальні вимоги щодо призначення 

експертизи (на підставі ухвали слідчого судді (за участі захисника, інакше – 

порушення прав); 
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9) бере участь в засіданнях у слідчого судді щодо застосування запобіжних 

заходів, в необхідних випадках оскаржує їх; заявляє клопотання про допит  

свідків (в тому числі, в порядку ст. 225 КПК); 

10) якщо клієнт перебуває в ізоляторі (лікарні або за кордоном) вживає 

заходів до якнайшвидшої зустрічі (відео чи аудіо спілкування захищеними 

засобами); 

11) з'ясовує у клієнта характеризуючи його дані: про стан здоров'я, 

обставини затримання, про освіту, місце роботи, наявність судимості тощо 

(бланк); 

12) розробляє за участю клієнта попередню правову позицію у справі та 

узгоджує порядок її виконання( в тому числі залучення інших осіб та засоби); 

13 )здійснює підготовку клієнта до майбутніх допитів, проводить 

репетицію допиту; 

14) бере участь у допиті: здійснює запис питань і відповідей, та викладає у 

протоколі допиту свої зауваження (в тому числі на додаткових аркушах); 

15) бере участь у обшуках, діях по поверненню вилученого майна та інших 

слідчих діях з участю клієнта; в необхідних випадках оскаржує такі дії; 

16) заявляє клопотання та подає скарги до слідчого судді на неправомірні 

дії слідства; в деяких випадках  звертається до проц.керівника - прокурора; 

17) ретельно знайомиться з відкритими в порядку ст. 221 (чи 290) КПК 

матеріалами справи та в порядку ч. 9 ст. 290 КПК письмово підтверджує факт 

надання доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів; 

одержує розписку або підпис на копії письмового повідомлення про 

ознайомлення з матеріалами (в тому числі від прокурора, з зазначенням дати та 

часу); 

18) готує матеріали для подачі в суд клопотань на підготовче засідання 

суду, готує письмові та усні пояснення на обвинувальний акт в порядку ст.20 

КПК та ч.1 ст.349 КПК (вступна промова) та пакет процесуальних документів, 

які вважає необхідними додати до цих пояснень; інші скарги по ч.3 ст.303 КПК 

з додатками (та просить долучити до акту їх згідно ч.1 ст.317 КПК); 
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19) вирішує разом з клієнтом питання про суд присяжних в передбачених 

випадках; вирішує разом з клієнтом питання щодо вимоги запасного судді 

(ст.320 КПК); вирішує разом з клієнтом питання щодо упередженості суду, 

заявлення обґрунтованих відводів та питання щодо можливостей зміни 

підсудності у необхідних випадках [1]. 

Захисник повинен звертати увагу на додержання вимог закону щодо 

підстав, умов і порядку проведення слідчої (розшукової) дії, зокрема, кола її 

учасників і додержання вимог, яким вони повинні відповідати за віком, статтю, 

кваліфікацією; до фіксації перебігу і результатів слідчої (розшукової) дії 

технічними засобами тощо. Основною його метою на початковому етапі будь-

якої слідчої (розшукової) дії роз’яснити підзахисному сутність і значення 

проведення цієї дії, визначення позиції захисту під час її проведення, 

забезпечення участі в ній осіб, які не мають упередженого негативного 

ставлення до підозрюваного, а якщо такі є, усунути чи замінити їх на інших не 

можливо в силу специфіки слідчої (розшукової) дії та їх правового становища 

(потерпілий, свідок, інший підозрюваний) – звести до мінімуму їх негативне 

ставлення через налагодження з ними відкритого і дозволеного особистого 

психологічного контакту, так само як і зі слідчим та їх захисниками, якщо такі 

також приймають участь у слідчій (розшуковій) дії. Формальним керівником 

слідчої (розшукової) дії завжди є слідчий, який її проводить і якого закон 

наділяє відповідними повноваженнями як самостійного владного суб’єкта 

кримінально-процесуальної діяльності (ст.  40 КПК). Проте, неформальне 

лідерство існує у будь-якій спільній праці, якою є діяльність учасників кожної 

слідчої (розшукової) дії. Воно в основному залежить від загального соціального 

(життєвого) і професійного досвіду, від знань і вмінь особи. Цим і має 

користуватися захисник, з тим, щоб не претендуючи на лідерство, а навпаки, 

підкреслюючи провідну роль слідчого, все ж таки перейняти ініціативу у 

визначенні питань, які потрібно з’ясувати під час проведення слідчої 

(розшукової) дії, у послідовності їх з’ясування, виборі засобів і прийомів, які 

будуть для цього використані. Головне, щоб це максимально сприяло захисту 

підозрюваного [3, 383–384]. 
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У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 65 КПК, захисник у кримінальному 

провадженні не може бути допитаний як свідок про обставини, які стали йому 

відомі у зв’язку з виконанням функції захисника.  

На нашу думку, якщо є сумніви, що під час слідчої (розшукової) дії 

можуть бути некоректно зафіксований її хід чи спотворена інформація, 

одержана під час її проведення, а також, коли для з’ясування обставин справи 

необхідно використання точних просторових і часових характеристик події 

злочину, зокрема, під час відтворення обставин та обстановки події, захисник 

повинен заявляє клопотання про використання фото-, аудіо- чи відеозапис під 

час проведення слідчої (розшукової) дії. 

 Проблеми участі захисника на стадії досудового розслідування у своїй 

роботі досліджував Я. О. Куц, де зазначив, що необхідно доповнити п. 6 ст. 223 

КПК: «… Захиснику надається право використовувати під час проведення 

слідчих (розшукових) дій фото, аудіо-, відеотехніку, якщо особа, яку він 

захищає, не заперечує проти цього».  

Відповідно ч.  2 ст.  101 КПК, кожна сторона кримінального провадження 

має право надати суду висновок експерта, який ґрунтується на його наукових, 

технічних або інших спеціальних знаннях.  

Згідно ч. 1 ст. 243 КПК, сторона обвинувачення може залучити експерта за 

наявності підстав для проведення експертизи, у тому числі за клопотанням 

сторони захисту чи потерпілого [2]. 

За наявності відмови слідчого, прокурора в задоволенні клопотання 

сторони захисту про залучення експерта особа, що заявила відповідне 

клопотання, має право звернутися до слідчого судді з відповідним 

клопотанням, в якому зазначається: короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація 

кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) КПК; 

виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; експерт, якого 

необхідно залучити, або експертна установа, якій необхідно доручити 

проведення експертизи; вид експертного дослідження, що необхідно провести, 
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та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом [4,  625]. Це в 

значній мірі усуває суб’єктивний момент з боку сторони обвинувачення у 

прийнятті рішення про відмову у задоволенні відповідного клопотання з боку 

сторони захисту. 

Погоджуючись з Я. О. Куц, на його думку в КПК необхідно внести 

доповнення щодо спілкування слідчого з захисником, оскільки жодна стаття 

чинного законодавства не передбачає такого. Можливо необхідно встановити 

певні рамки для сторони обвинувачення в спілкуванні зі стороною захисту, щоб 

забезпечити принцип рівності учасників процесу під час здійснення слідчої 

(розшукової) дії.  

А також, доповнити ст.  46 КПК п.  8 такого змісту: 

 «Слідчий зобов’язаний не порушувати права захисника та підозрюваного 

під час проведення слідчої (розшукової) дії, передбачені ст.  56 КПК. 

Забезпечити аудіо-, відеофіксацію (а також у протоколі) спілкування із 

захисником як рівноправним учасником досудового розслідування. Захиснику 

також надається право фіксувати на власну аудіо-, відеотехніку проведення 

слідчої (розшукової) дії». 

На відміну від слідчих (розшукових) дій негласні слідчі (розшукові) дії 

проводяться виключно з дозволу суду за клопотанням сторони кримінального 

провадження (сторони захисту, прокурора чи слідчого). На підставі якого 

слідчий суддя постановляє ухвалу.  

Окремої уваги потребує питання можливості ознайомлення сторони 

захисту з матеріалами кримінального провадження в порядку ч.1 ст.221 КПК 

України, відповідно до якої слідчий, прокурор зобов’язаний за клопотанням 

сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для 

ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки 

щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих 

матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження 

може зашкодити досудовому розслідуванню [5]. 
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У практиці реалізації права на ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження виникають проблеми з отриманням доступу до результатів 

негласних слідчих (розшукових) дій, які на цій стадії процесу ще не 

розтаємнені, однак використовуються органом досудового розслідування як 

підстави для проведення слідчих дій та отримання дозволів на проведення 

НСРД. 

За змістом ч.1 ст.256 КПК України протоколи щодо проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відео записи, фотознімки, інші результати, 

здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх 

проведення речі і документи або їх копії можуть використовуватися в 

доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення інших слідчих 

(розшукових) дій під час досудового розслідування. При цьому особи, які 

проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення, 

можуть бути допитані як свідки. 

За таких умов, неможливість ознайомлення сторони захисту з матеріалами 

НСРД до моменту їх розтаємнення порушує принцип змагальності та негативно 

впливає на досягнення завдань кримінального провадження. Зокрема, це 

стосується права заявити клопотання про допит осіб, які проводили НСРД, а 

також залучення експерта до проведення до сліджень щодо використання 

технічних засобів фіксування інформації, які застосовувались при проведенні 

НСРД, дослідження аудіо-, відеоматеріалів та інформації, що міститься на 

носіях тощо. 

Крім цього, відповідно до положень ч.3 ст.256 КПК України раз і 

використання для доказування результатів негласних слідчих (розшукових) дій 

можуть бути допитані особи, з приводу дій або контактів яких проводилися такі 

дії. Тобто відсутність можливості ознайомлення з матеріалами НСРД на стадії 

досудового розслідування в порядку ст.221 КПК України унеможливлює 

забезпечення повноти розслідування та належної реалізації прав сторони 

захисту, передбачених ст.42, 221 КПК. 
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Виходом з цієї ситуації може бути передбачення в КПК України обов’язку 

розтаємнення матеріалів НСРД впродовж певного строку з моменту проведення 

НСРД з метою надання можливості ознайомлення з ними стороні захисту. 

Виключно за таких умов, буде дотримано принципу змагальності сторін та 

забезпечено реалізацію права на захист. 

Також слід зазначити, що існує заборона проведення деяких негласних 

слідчих (розшукових) дій стосовно захисника, а саме: втручання у приватне 

спілкування захисника, священнослужителя з підозрюваним, обвинуваченим, 

засудженим, виправданим (ч. 5 ст. 258 КПК). 

Слідчий має понад дев’ять прав (передбачених ч.  2 ст.  40 КПК), не 

враховуючи слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а 

захисник тільки має право участі в слідчих (розшукових) діях, що провадиться 

за участі підозрюваного, а фактичних прав на захист, окрім роз’яснень, всього 

чотири: 

 • збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази (п. 8 ч. 3 

ст. 42 КПК);  

• заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про 

забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, 

житла тощо (п. 12 ч. 3 ст. 42 КПК);  

• заявляти відводи (п. 13 ч. 3 ст. 42 КПК);  

• збирати і подавати суду докази (п. 2 ч. 4 ст. 42 КПК).  

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та 

отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій 

документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; 

ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій шляхом подання клопотання в порядку ст. 220 КПК [2]. 
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За підсумками можна дійти висновків. По-перше, законодавство України 

повинно містити норми, що визначають порядок реалізації, процесуальних 

повноважень захисника на  досудову розслідуванні та в суді. По-друге, 

необхідність вирішення означених проблем вимагає системного підходу щодо 

питання прийняття рішення про внесення відомостей до ЄРДР, можливості 

оскарження початку досудового розслідування, а також ознайомлення з 

матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та запровадження порядку 

здійснення оскарження затримання, здійсненого в порядку ст.208 КПК України. 

Вирішення цих проблем на законодавчому рівні забезпечить гарантії прав та 

свобод громадян. 

Список використаних джерел: 

1.Участь адвоката на стадії досудового розслідування, його права та 

обов’язки. URL: https://yuristy.sumy.ua/advokatskij-ispit/usna-chastina/31-7-

kriminalne-protsesualne-pravo/166-uchast-advokata-na-stadiji-dosudovogo-

rozsliduvannya-jogo-prava-ta-obov-yazki. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі 

змінами та доповненнями станом на 12 травня 2017  р. К. : ПАЛИВОДА А.В., 

2017. 328 с.  

3. Адвокатський іспит. Підготовчий курс : навч. пос. / О. В. Баулін,                

В. І. Лебідь, П. С. Матвєєв, М. А. Пожидаєва. К. : Правова єдність, 2013. 736 с.  

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар: у 2  т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль; за ред.              

В. Я. Тація. – Х. : Право, 2014. Т. 1: Кримінальний процесуальний кодекс 

України. Науково-практичний коментар. 2014. 768 с. 

5. Кримінальний кодекс України. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 

 

 

 



89 

УДК 343.98 

Кожушна Я.Є. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
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ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ 

КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Стаття присвячена кримінологічній характеристиці осіб, що вчиняють 

злочини, пов’язані з порушенням державних соціальних стандартів. Визначено 

ознаки структури особи злочинця, які мають першочергове значення у 

детермінації даного виду злочинів. 

Ключові слова: особа злочинця, злочини, пов’язані з порушенням державних 

соціальних стандартів, кримінологічна характеристика, структура особи 

злочинця. 

Протидії службовій злочинності на сучасному етапі розвитку України 

зумовлена негативним впливом службової злочинності на розвиток 

демократичних інститутів суспільства, діяльність органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, які єважелем у формуванні цілісності всього 

державного механізму, що визначає соціально-економічну політику   держави. 

Постать особи злочинця відіграє важливу роль у процесі детермінації 

злочинності, комплексі заходів запобігання та формуванні кримінологічної 

політики держави.Така характеристика надає можливість правильно 

розв’язувати проблеми щодо індивідуальної відповідальності та покарання, 

виявляти причини й умови, що впливають на вчинення аналізованого виду 

злочину.  Цей процес потребує розроблення та вжиття відповідних заходів, 

спрямованих на протидію їй. Саме ефективні заходи протидії можна вжити на 

підставі аналізу рівня, структури і динаміки злочинів, вчинених у сфері 

службової діяльності. 

 Значної політичної, економічної і соціальної шкоди суспільству в цілому, 

правам, свободам і законним інтересам людини і громадянина тапосягають на 

інтереси і завдання служби та її авторитет завдають службові особи, що 
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зловживають своїм службовим становищем особливо ті, які здійснюють 

публічні функції, а саме органи державної влади та управління, органи 

місцевого самоврядування[11]. 

 Обов’язок органів державної влади та органи місцевого самоврядування, 

їх посадові і службові особи діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією, законами України та здійснювати 

завдання і функцій, які стоять перед державою та суспільством у цілому 

здотриманням прав і свобод людини. 

Питанням кримінологічної характеристики особи злочинця і ефективної 

профілактики економічних злочинів в різні періоди приділяли увагу такі 

дослідники: Ю. М. Антонян, В. В. Голіна, П. С. Дагель, І. М. Даньшин,                

А. І. Долгова, О. М. Джужа, В. М. Дрьомін, О. О. Дудоров, А. П. Закалюк,               

А. Ф. Зелінський, В. М. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, О. Г. Кулик, Н. С. Лєйкіна, 

Г. М. Міньковський, Ч. Ломброзо, В. В. Лунєєв, І. С. Ной та ін. Зазначені праці 

науковців мають важливе значення для кримінологічної  

Мета статті полягає у кримінологічній характеристиці осіб, які вчиняють 

злочини, пов’язані з порушенням державних стандартів,з урахуванням змін 

законодавства. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: з’ясувати стан 

наукової розробленості проблеми злочинів, вчинених службовими особами та 

заходів їх запобігання; визначити сучасний стан і тенденції злочинів у сфері 

господарської діяльності, які вчиняються службовими особами; розглянути 

кримінологічну характеристику службових осіб, які вчиняють злочини; 

визначити детермінанти, що впливають на вчинення службових 

злочинів. 

Одним із елементів предмета кримінологічного дослідження є особа 

злочинця, а саме службова особа.  

Поняття особи злочинця, як суб'єкта, винного у вчиненні суспільно-

небезпечної дії, виражає його соціальну сутність, складний комплекс його 

якостей, психологічних особливостей, зв'язків, відносин, його моральний і 

духовний світ у взаємодії з соціальними умовами, конкретною ситуацією, що 

вплинули на вчинення злочину. 
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Особливістю службового злочинцяпорівняно з іншими видами злочинцівє, 

те що він відрізняється передусім особливим соціально-правовим статусом - 

наявністю владних, організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських повноважень, без яких не можуть вчинятися службові злочини. 

Усі службові злочини можуть бути класифіковані на:  

 службовізлочиникорисливоїспрямованості (неправомірнавигода); 

 некорисливоїспрямованості(зловживаннявладою, перевищеннявлади, 

службованедбалість, службовепідроблення)[11]. 

Ефективне застосування заходів для запобігання злочинів службовими 

особами, можливе лише у тому випадку, коли увага буде сконцентрована на 

особі службовця як потенційного злочинця, оскільки саме особа є носієм 

причин вчинення злочину.  

Ю.М. Антонян зазначає, що вивчення особи злочинця пов’язано з успіхом 

попередження злочинності - основний та важливий елемент всього механізму 

злочинної поведінки тому, що її особливості, які породжували таку поведінку, 

повинні бути безпосереднім об’єктом запобіжного впливу [1, с. 8].  

Сучасні кримінологи підкреслюють, що без пізнання особи злочинця, всієї 

сукупності властивостей, властивих людині, що наважується на вчинення 

злочину, неможливо ні пізнати причин і умов злочинності, ні розробити 

ефективні заходи протидії злочинності. Саме через особу злочинця, тобто її 

волю, рівень самоконтролю, залежність від мікросередовища, певні схильності 

та звички, рівень інтелекту, життєвий та кримінальний досвід тощо 

відбувається трансформаціязовнішніх причин і умов у внутрішні суб'єктивні 

мотиви вчинення злочину і, врешті-решт, у прийняття рішення про вчинення 

злочинного діяння або про реагування на ситуативний подразник. Які 

суб'єктивні особливості людини вплинули на вчинення злочину, чому вона не 

відмовилася від злочинного діяння - саме в отриманні відповідей на ці 

запитання полягає кримінологічне значення вивчення особи злочинця, її анти 

суспільної спрямованості і належності до кримінального середовища [6, с. 77].  
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 Здебільшого учені-криміналісти розглядають структуру особи як 

сукупність даних про соціально-демографічних, психофізичних, психологічних, 

біологічних і інших особливостей суб'єкта, його виробничу, побутову, 

соціально-правову і суспільно-політичну характеристики [2, с.44]. 

До ознак особи злочинця В.Ю. Шепітько відносить елементи 

психологічних елементів, які властиві особам, які вчиняють злочини. 

Дослідження злочинця, як особи, пропонує визначення психологічних 

механізмів протиправної поведінки, мотивацій різних видів злочинів, 

необхідність порівняння с індивідуально-психологічних і соціально-культурних 

чинників у формуванні особи злочинця і протиправної поведінки, впливи на 

нього стійких і ситуативних психічних станів [7, с. 278-279].  

Сучасні кримінологи зазначають, що особистості злочинця властива 

система особливостей, як вказують на нього як на людину, що скоїла злочин. 

Надалі вчений визначає основні загальні ознаки (стать, вік, спеціальність, 

освіта, соціальний стан, соціальна роль тощо), до специфічних ознак він 

відносить ті, що властиві саме особі злочинця, які виражаються в його 

суспільно-небезпечних діях [9, с.43-44].  

 Досконале визначення структурних елементів особи злочинця подане 

кримінологами А. І. Долговою, А. Р. Ратиновим і Г. Х Ефремова:  

1) демографічні дані, такі, як стать і вік. У кримінальній статистиці 

виділяються неповнолітні (14-15 і 16-17 років), особи молодого (18-24 роки і 

25-29 років) і зрілого віку (30 років і старші);  

2) деякі соціально-економічні критерії: сімейний стан; місце проживання; 

джерело доходу; рівень освіти; професійно-трудова, соціально-

культурологічна, соціально-побутова діяльності;  

3) громадянство (громадяни України, іноземні громадяни, особи без 

громадянства);  

4) стан особи в момент вчинення злочину: факт сп'яніння, знаходження у 

складі групи (якої саме), перебування в місцях позбавлення волі і т.п.;  

5) мотив злочинної поведінки; 
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6) морально-психологічні установки, що відображають ставлення людини 

до його проявів в основних видах діяльності (ставлення до закону, 

правопорядку, праці, сім'ї, культурних цінностей і т.д.) [10, с.297].  

У статистичній звітності стосовно службових осіб, які вчинили злочини у 

господарській діяльності, соціально-демографічні ознаки дають важливу 

інформацію, без якої неможлива повна кримінологічна характеристика 

службової особи, як злочинця.  

Відповідно до чинного законодавства (прим. ст. 364 КК України), до 

службових осіб, які вчиняють злочини у сфері господарської діяльності, 

відносяться особи, котрі керують державними чи комунальними 

підприємствами, приватними чи комерційними підприємствами з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій                

[13, с.105].  

Господарський злочин, вчинений службовою особою–

цесуспільнонебезпечнепротиправнедіяння, що посягаєна авторитет і 

правомірну діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, 

підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності [12,с.313].  

У процесі вивчення наукових джерел та правових актів встановлено, що 

особа може бути службовою, якщо вона здійснює обов’язки такої особи 

(постійно чи тимчасово за наказом чи постановою уповноваженого органу). До 

таких службових осіб зарахувати керівників і головних бухгалтерів (керівників 

фінансових підрозділів) бюджетних установ, уповноважених на отримання 

бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань і здійснення витрат 

бюджету. Службові особи, які вчиняють злочини у сфері господарської 

діяльності, розрізняються за характером, цілями, мотивами і низкою інших 

об’єктивних і суб’єктивних ознак злочинної поведінки.  

Вивчення нами кримінальних проваджень дає підстави стверджувати, що 

кримінальні правопорушення, пов’язані з господарською діяльністю, учиняють 

службові особи, які наділені повноваженнями щодо здійснення грошових 

видатків.  
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Суб’єктами цих видів злочинів виступають: 1) безпосередні керівники 

господарської діяльності і представники контролюючих її органів; 2) керівники 

суб’єктів недоброчесної конкуренції; 3) керівники суб’єктів державної 

регулятивної сфери економічної діяльності, яким надано дозвільно-

контролюючі повноваження.  

Необхідно погодитись з Н. О. Гуторовою, що службовими особами, які 

вчиняють злочини з використання бюджетних коштів є: головні розпорядники 

бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, службові 

особи одержувачів бюджетних коштів [8, с. 302–303]. О. О. Дудоров 

наголошує, що нарівні з керівниками і головними бухгалтерами бюджетних 

установ, суб’єктом зазначених злочинів є службові особи, які очолюють 

приватні підприємства господарювання, громадські чи інші організацій, які не 

мають статусу бюджетної установи, але уповноважені розпорядником 

бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною 

програмою, та отримують на їх виконання кошти бюджету [13, с. 629–630].  

На підставі вищесказаного, можна визначити поняття службової особи, яка 

вчиняє злочини у сфері господарської діяльності, якій властиві такі ознаки: 

призначення на посаду згідно з наказом чи постановою, прийняття рішень, які 

суперечать його функціональним обов’язкам, заволодіння матеріальними 

коштами на основі прийняття протиправного рішення шляхом зловживання 

службовим становищем.  

Соціально-демографічна характеристика службової особи (стать, вік та 

освіта), яка вчиняє злочини у сфері господарської діяльності.У структурі осіб, 

щовчинили господарські злочини, за даними нашого дослідження, слід 

відзначити приблизно їх співвідношення за статтю (45,5% – жінки і 54,5% – 

чоловіки), що певною мірою відповідає і загальному співвідношенню розподілу 

населення країни. За результатами перепису населення 2016 р. співвідношення 

чоловіків і жінок склало відповідно 45,2% – чоловіки і 54,8% – жінки. Певна 

рівновага статевого співвідношення серед осіб, які вчинили господарські 

злочини, зумовлена тим, що жінки традиційно частіше займають посади, 
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пов’язані з виконанням обліково-бухгалтерських функцій, обслуговуванням 

товарно-матеріальних цінностей, ведення договірних документів. Також це 

пояснюється тим, що, по-перше, керівники господарських підприємств, будучи 

прямими розпорядниками грошових засобів і здатні розробити складніші схеми 

шахрайства з фінансовими ресурсами [3, с. 8].  

Судова статистика зазначає, що динаміка жіночої злочинності з окремих 

видів злочинів неухильно зростає.  

За віковими ознаками особи, які вчинили злочин, передбачений ст. 364 КК 

України, розподілилися так: 18–28 років – 7 осіб, 29–39 років – 20 осіб,                

40–54 роки – 37 осіб, 55–59 років – 12 осіб,старші за 60 років – 7 осіб [5]. 

Таким чином, найбільш криміногенними є державні службовці віком                

40–54 роки. Освітні показники свідчать про залежність злочинної поведінки від 

освіти та інтелектуального розвитку особи, які значно впливають на потреби й 

інтереси людини. Освітній та інтелектуальний рівні визначають характер 

злочину. Так, 2016 року серед злочинців цієї категорії 89,2 % – це особи, які 

мали вищу освіту, 7,2 % – професійно-технічну, 3,6 % – повну середню освіту 

[5]. 

 Згідно аналізу кримінального законодавства, можна визначити, що 

злочини у сфері службової діяльності – це суспільно небезпечне діяння, 

вчинене навмисно чи з необережності службовою особою всупереч інтересам 

служби, що грубо порушує нормальну діяльність органів влади, а також органів 

управління підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм 

власності і господарювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, або спричинило тяжкі 

наслідки [11]. 

Злочини у сфері службової діяльності можна розглядати як частину 

корупційних правопорушень, оскільки вони, безумовно, пов’язані з діяльністю 

організованих злочинних груп і організацій, в тому числі і у сфері 

господарської діяльності. Тому заходи протидії названим видам злочинності 

можуть бути частиною спеціально-кримінологічного запобігання даному виду 

злочинів. 
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Ще однією проблемою є ведення статистичного обліку злочинів у сфері 

службової діяльності, наприклад статистична безграмотність і відсутність 

понятійного апарату в правоохоронних органах, це призводить до того, що 

можна використовувати статистичні дані для маніпулювання як в бік штучного 

підвищення кількісних показників роботи оперативних органів, так і навпаки – 

в бік їх зменшення.  

 На даний момент у державі є велика кількість проблем пов’язаних з 

відповідним покаранням для службових осіб, які вчинили злочин. Одна з таких 

проблем також є неправильне санкціонування законодавцями всіх злочинів з 

цим пов’язаних. Наприклад, за більшість злочинів у сфері службової діяльності 

передбачено санкції другого класу, що у свою чергу, дає змогу встановлювати 

широкий спектр покарань, які у більшості випадків є незначними і не 

відповідають ступеню тяжкості вчиненого злочину. Такий вид санкцій сприяє 

існуванню корупційних схем.  

Отже, у злочинах, пов’язаних з порушенням державних стандартів, 

суб’єктом, як правило, є службова особа, котра наділена організаційно-

розпорядчими та адміністративно-управлінськими функціями. Однак вивчення 

кримінологічних особливостей осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з 

порушенням державних соціальних стандартів, не може бути вичерпним 

дослідженням всієї складної комплексної проблеми людини і її діяльності. 

Найбільш важливими соціальними показниками особи, яка вчиняє службові 

злочини, є стать, вік, освіта, рід занять, громадянство й місце проживання.   

  Крім того, на формування та вияв особових характеристик осіб, які 

вчиняють службові злочини в різних сферах, впливають: налаштованість 

службовців на використання своєї роботи в особистих корисливих інтересах; 

наявність у їхньому середовищі осіб із високим рівнем матеріального 

добробуту, досягнутого шляхом злочинної діяльності; певне зниження вже 

досягнутого раніше рівня матеріальної забезпеченості й бажання поліпшити 

його за допомогою вчинення злочинів; орієнтованість на високі стандарти 

життя, досягнуті колегами; наявність «дорогих» звичок та інтересів. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ 

Стаття присвячена з’ясуванню сутності спадкування за заповітом на 

підставі аналізу чинного законодавства. Визначається правова природа 

заповіту та окреслено проблемність наслідкових дій у порядку прийняття 

спадщини за заповітом. 

Ключові слова: спадкування, заповіт, спадкодавець, спадкоємець, спадкові 

відносини. 

Спадкування за заповітом сьогодні – одне із найважливіших питань у 

сфері спадкування. Право наспадкування визначається вихідним правовим 

інститутом спадкового права, навколо якогореалізується здійснення прав 

спадкоємців, їх захист та охорона.  
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Здійснення права на спадкування загалом полягає в тому, що 

спадкоємецьприймає спадщину або відмовляється від неї, в рамках чинного 

законодавства. В основі реалізаціїправа на спадкування за заповітом – воля 

спадкодавця, яка виражається шляхом складання заповіту. Спадкоємець, в свою 

чергу, вирішує прийматиспадщину, відмовитися від неї чи не приймати її, 

виходячи з власнихпереконань.  

Актуальність тематики зумовлена низкоюневирішених питань, які 

пов’язані із здійсненням права на спадкування за заповітом. Зокрема,відсутній 

єдиний підхід до розуміння поняття та особливостей такого спадкування; 

чимало проблемних моментіввиникає в процесі документального оформлення 

спадщини, неможливість за різних причин прийняття спадщини та ін.  

Згідно ст.1216 «Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від 

фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців)» [1].  

Спадкове право вважається одним з важливих інститутів цивільного 

права, оскільки проблема спадкування в тому чи іншому випадку торкається 

кожної людини. Спадкові відносини впливають на приватну сторону життя 

людини та її сім’ї, і потребують особливої уваги. В даній статтіувага прикута до 

спадкування за заповітом.Оскільки право на спадкування виникає спершу у 

осіб, зазначених у заповіті [1]. Лише за відсутності заповіту, визнання його не 

дійсним або відмови від спадщини спадкоємців за заповітом право спадкування 

одержують спадкоємці за законом. В такому випадку, актуальність теми 

дослідження очевидна і потребує висвітлення зі сторони виникнення низки 

проблемних моментів в процесі спадкування за законом. 

Мета статті зумовлена необхідністю дослідження та висвітлення 

проблемних питань в межах спадкування за заповітом та практичним 

вирішенням окремих аспектів, які виникають при такому спадкуванні. 

Законодавчо загальні та процесуальні норми права на спадщину за 

заповітом закріплені у Книзі 6 Цивільного Кодексу України, Законі України 

«Про нотаріат» та ін. Наведені в статті результати дослідження ґрунтуються на 

наукових здобутках науковців – юристівв галузі цивільного права:                
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В.В. Баранкової, В.І. Борисової, В.А. Васильєвої, В.М. Косака, О.Є.Кухарєва, 

О.В.Нестерцової-Собакарь, О.П. Печеного,  В.Ю. Чуйкової, Я.М. Шевченко, 

В.Л. Яроцького та ін. 

Відносини спадкування утворюють сукупність правових норм, що 

встановлюють порядок переходу прав та обов’язків померлої особи за правом 

спадкування до однієї або кількох осіб та регулюються спадковим правом в 

межах Цивільного Кодексу України. 

Слід також зазначити, що спадкування вважається універсальним 

правонаступництвом, за якого до спадкоємців одночасно переходить вся 

спадщина (як права, так і обов'язки). Спадщина переходить цілісно, з усіма 

способами забезпечення та покладеними на неї обтяженнями. Закон не дозволяє 

прийняти спадщину частково: від чогось відмовитися, а частину прийняти. 

Прийняття спадщини має бути безумовним і беззастережним [2]. 

Право спадкування дуже тісно пов’язане з правом власності, оскільки 

спадкування є одним із найпоширеніших способів набуття права власності, а 

спадкове право слугує охороні цього права. 

Згідно ст.1217 ЦК України: «Спадкування здійснюється за заповітом або 

за законом»[1]. Підставою виникнення спадкування за заповітом є юридичний 

склад - складання заповіту, смерть спадкодавця, відкриття спадщини, 

прийняття спадщини. Осіб, які закликаються до спадкування в цьому випадку, 

визначає у своєму заповіті спадкодавець[3, с.74]. 

Відповідно до ст. 1233 ЦК України: «Заповітом є особисте 

розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті» [1]. Юридичне 

значення заповіту полягає в наступному – це є єдиним для фізичної особи 

способом розпорядитися своїм майном у разі смерті. Заповіт – вид правочину, 

згідно якого правові наслідки пов'язують із фактом смерті особи. Заповіт не 

може бути підставою виникнення обов'язків спадкоємців перед спадкодавцем 

за його життя. 

Складаючи заповіт, особа має право охопити заповітом як права та 

обов'язки, які їй належать на момент складення заповіту, а також права, які 
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можуть належати цій особі у майбутньому. Також слід зазначити, що до 

спадкоємців переходять не лише права, але й обов’язки померлого, зокрема 

відшкодувати шкоду, яка була завдана спадкодавцем іншій особі; відшкодувати 

моральну шкоду, яка була присуджена за життя спадкодавця; повернути борги 

померлого та ін.Саме за допомогою заповіту фізична особа може вирішувати 

питання майбутнього переходу її майна до інших осіб, втілюючи таким чином в 

життя своє суб’єктивне право власника. 

Заповіт потребує нотаріального посвідчення. Наказом Міністерства 

юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5 "Про затвердження Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України" визначено, що спадкова 

справа заводиться нотаріусом за місцем відкриття спадщини на підставі поданої 

(або такої, що надійшла поштою) першої заяви спадкоємця про прийняття 

спадщини чи про відмову від прийняття спадщини, претензії кредитора та ін. 

 Здавалося б, все чітко і зрозуміло прописано та алгоритм дій більше ніж 

зрозумілий. Але, існує ряд проблемних ситуацій, що виникають в процесі 

набуття спадщини за заповітом, які потребують більш детального розгляду. 

Перш за все, варто звернути увагу на спадкування частки у суспільному 

сумісному майні. За загальними правилами, спадкоємці розподіляють між 

собою майно, яке на момент смерті спадкодавця перебувало у його власності. 

Тобто, як правило, цебезпосередньо те майно, яке зареєстроване за померлим. 

Проте, потрібно пам'ятати, що існує ще право спадкуваннячастки спадкодавця 

у спільній сумісній власності з іншими особами (майно подружжя). Мається на 

увазі – право на майно, яке фактично зареєстроване за іншими особами.В тому 

випадку, якщо майно було зареєстроване за одним із подружжя, то 

фактичноспадкоємцімають право на спадкування½частки майнапомерлого. 

Постає проблемне питання, яким чином можна оформити таку спадщину. 

Проблема тут полягає в тому, що за згоди другого з подружжя, що є живим та 

на підставі письмової заяви спадкоємців може бути визнана частка померлого у 

спільній сумісній власності [4], але якщо такої згоди не буде надано другим з 

подружжя, якщо добровільний поділ зі спадкоємцями спільного сумісного 

майна не відбувся, – в такому випадку, захистити права спадкоємців можливо 

лише в судовому порядку. 
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Згідно статті 1270 ЦК України час, протягом якого спадкоємці можуть 

прийняти спадщину становить шість місяців з часу відкриття спадщини [1]. 

Якщо спадкоємець не подав в такі строки заяву про прийняття спадщини, 

вінвважається таким, що не прийняв її. Відповідно, наслідки для спадкоємц 

янегативні, адже спадкове майно спадкоємець не отримає. 

Доволі поширеною проблемою є пропуск встановленого терміну з різних 

причин. В даному випадку, можливо вирішити таке проблемне питання двома 

шляхами. По-перше, звернутися до суду з позовом про надання додаткового 

строку, – пояснити та довести належними доказамисуду, що пропуск строку 

для прийняття спадщини бувз поважних причин (тривалу хворобу, що обмежує 

можливість пересування;довгострокове відрядження;знаходження в місцях 

позбавлення волі;незнання про те, що родич помер та ін.). Другим шляхом є те, 

що спадкоємець зобов’язаний довести, що він є таким, що прийняв спадщину. 

В такому випадку це може бути лише той факт, щозгідно ч. 3 ст. 1268 ЦК 

України, на момент смерті спадкоємець проживав разом з померлим [1]. 

Існують дуже часті випадки, коли несподівано для себе родичі померлого 

після смерті спадкодавця дізнаються, що заповіт складений на особу, якій 

спадкодавець ні за яких обставин не міг заповісти майно. В такому випадку 

постає ще одна проблема – визнання заповіту недійсним.Дане питання 

вирішується в судовому порядку.  

При зверненні до суду щодо визнання заповіту недійсним необхідно 

усвідомлювати, що підставами для визнання недійсними заповітів може бути 

складання заповіту спадкодавцем проти його справжньої волі внаслідок 

застосування до нього фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або 

з боку іншої особи, або якщо спадкодавець на час оформлення заповіту не 

усвідомлював значення своїх дій та/або не міг керувати ними. Дані обставини 

можна підтвердити лише за результатами проведеної судової психологічно-

психіатричної експертизи на підставі письмових доказів, пояснень свідків, 

медичної документації (також можливе призначення комісійної експертизи з 

цього питання) у межах розгляду справи [5]. 
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Доволі поширеною є проблема спадкування за відсутності деяких 

документів. Яким повинен бути алгоритм дій в таких ситуаціях – варто 

розібратися.Вирішення цієї проблеми можливо двома шляхами. Перший  п. 4.18 

Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України встановлює, що за 

відсутності у спадкоємця необхідних для видачі свідоцтва про право на 

спадщину документів нотаріус роз’яснює йому процедуру вирішення 

зазначеного питання в судовому порядку. Ніби все доволі просто. Якщо 

єдокументи – отримання свідоцтва про право на спадщину можливе, 

якщонемаєдокументів – потрібно звертаєтися до суду і там вже, в судовому 

порядку, вирішувати питання з відсутніми документами. 

У другому випадку, якщо документи, що засвідчують право власності на 

нерухоме майно, раніше існували, протее були втрачені власником та не 

можуть бути відновлені в передбаченому законом порядку, застосуванню 

підлягає ст. 392 ЦК України, відповідно до якої позов про визнання права 

власності може бути пред'явлений, якщоце право оскаржується або не 

визнається іншою особою, а також у разі втрати власником документа, який 

засвідчує його право власності. Це означає, що позови про визнання за 

спадкодавцем права власності на майно також можуть бути задоволені судом за 

наявності належних доказів.[6] 

В законодавстві України існує практика написання секретних заповітів. 

Важливим є те, що виникають питання спірного характеру під час 

ознайомлення з заповітом та прийняття спадщини. 

Перш за все, важливо прояснити, що собою являє такого виду заповіт. 

Згідно ст. 1249 ЦК України, секретним є заповіт, який посвідчується 

нотаріусом без ознайомлення з його змістом.Перевагоютакого заповіту є те, що 

він перебуває в абсолютній таємниці, оскільки заповідач при вчиненні 

секретного заповіту не представляє жодним особам можливості ознайомитися з 

його змістом. Недоліком є те, що заповіт, складений спадкодавцем, а не 

нотаріусом, може бути складений з порушенням норм законодавства, і як 

наслідок – виникають підстави для визнання його недійсності та, відповідно, 

воля померлого може залишитися невиконаною, а спадкування відбудеться за 

законом. 
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Підсумовуючи варто зазначити, що спадкування є доволі складним 

правовим процесом, що характеризується здійсненням права на спадкування за 

заповітом та за законом. При цьому варто наголосити, що пріоритетне право на 

спадкування мають особи, призначені згідно з волею спадкодавця, визначеної в 

заповіті. Лише за відсутності заповіту, визнання його недійсним або відмови від 

спадщини спадкоємця за заповітом право спадкувати одержують спадкоємці за 

законом.   

Важливо зауважити, що проблемні питання, які виникають при 

спадкуванні за заповітом пов'язані з неоднозначністю правового тлумачення 

самого поняття спадкового права і потребують подальшого роз'яснення та 

правового дослідження. 
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Ліси відіграють неоціненну роль у розвитку держави, як стратегічний 

ресурс економіки та один із вагомих базисів, що впливають на якість життя 

населення. За даними Державного агентства лісових ресурсів України, Україна 

займає 9-те місце у Європі за площею лісів та 6-те місце за запасами деревини 

[1].Проте, українські ліси мають свої проблеми. Як зазначає, очільник 

Державного агентства лісових ресурсів України, обсяги незаконних рубок у 

2019 році сягнули 118 тис куб. м, що є найбільшим показником щонайменше за 

останні десять років [2]. Проблема обігу незаконно отриманої деревини є 

досить нагальною, тому одним із методів контролю за обігом деревини та 

унеможливлення незаконних рубок стало впровадження електронного обліку 

деревини, концепція якого була запропонована Державним агентством лісових 

ресурсів України. Проте в українському законодавстві ще досі не створено 

належної правової бази щодо протидії незаконно заготовленим лісоматеріалам. 

Окремі аспекти правового регулювання  електронного обліку деревини 

були розглянуті у працях А.С. Макаренко, Л. І. Максимова, Т. М. Сторожук, 

Н.С. Дружинської, О. В. Сторчоус. Проте питання проблем правового 

регулювання електронного обліку деревини у працях вчених розглянуто 

недостатньо, тому дане питання залишається актуальним та потребує 

подальшого дослідження. 
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Метою дослідження є аналіз законодавства щодо електронного обліку 

деревини, виявлення проблем та шляхів їх вирішення. 

Питання електронного обліку деревини почало активно розвиватися з 

прийняттям Розпорядженням Кабінету Міністрів України№1090-р від 

16.09.2009р., де було схвалено Концепцію створення єдиної державної системи 

електронного обліку деревини (далі Концепція), яка була спрямована на 

розв’язання проблеми незаконних рубок та існування тіньового ринку деревини 

шляхом створення єдиної державної системи електронного обліку деревини[3]. 

З метою реалізації Концепціїстворення єдиної державної системи електронного 

обліку деревини, розпорядженням Кабінету Міністрів Україні №1408-р від 

18.11.2009р. затверджено план заходів, в якому були передбачено етапи 

реалізації відповідних заходів [5]. Але все ж після  схвалення Концепції, 

підприємства Державного агентства лісових ресурсів протягом  довгого часу  

продовжували працювати по застарілих методах обліку, а  робота щодо 

переходу на новітні технології швидше мала теоретичний, ніж практичний 

характер.До того ж, вказані документи згідно положень ст. 49 Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України», не мають нормативного характеру, так як 

видаються з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань. 

Наказ Держкомлісгоспу України від 19.12.2003 року №205, яким 

затверджена «Інструкція з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і 

деревообробки на підприємствах Держкомлісгоспу України» був скасований. 

Натомість в 2012 році Наказом Державного агентства лісових ресурсів України  

№202 була затверджена Тимчасова інструкція з електронного обліку продукції 

лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного 

агентства лісових ресурсів України (далі Інструкція), яка визначає порядок 

обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки із застосуванням 

електронних засобів маркування та обліку деревини на підприємствах 

Держлісагентства України [10].       

 Відповідно до якої електронний облік деревини – це система фіксації та 

оформлення руху деревних ресурсів із застосуванням засобів автоматизації на 
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усіх етапах лісозаготівельних робіт з занесенням та передачею інформації 

поколодного (штабельного) обліку за допомогою сучасних інформаційних 

технологій для подальшого використання в бухгалтерському та управлінському 

обліку. Основними завданнями електронного обліку лісопродукції є: 

– своєчасне, якісне та достовірне відображення руху лісопродукції; 

– одержання даних про залишки лісопродукції; 

– контроль за зберіганням і використанням лісопродукції; 

– облік та контроль за оплатою відвантаженої лісопродукції; 

– контроль за роботою матеріально-відповідальних осіб;    

– вжиття заходів щодо попередження нестач, крадіжок і незаконного 

витрачання лісопродукції. 

 Однак дану Інструкцію не було зареєстровано у Міністерстві юстиції 

України, вона є відомчим актом, тобто фактично її застосування має 

рекомендаційний характер. До того ж Інструкція не є обов’язковою для 

застосування постійними лісокористувачами, які не належать до сфери 

управління Держлісагентства. 

Відносини у сфері обігу деревини мають багато спірних питань, що 

потребують нормативного регулювання. Але законодавство до цього часу не 

містить норм, які б врегулювали правові та організаційні основи електронного 

обліку деревини. 

З приходом до влади Президента Володимира Зеленського розпочалася 

активна діяльність, яка спрямована на боротьбу з незаконним обігом деревини. 

9 липня 2019 року Президент України підписав Указ № 511/2019 «Про деякі 

заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових 

ресурсів», яким постановив Кабінету Міністрів України ряд завдань, зокрема 

встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за неподання, 

несвоєчасне подання, подання завідомо недостовірної інформації до єдиної 

державної системи електронного обліку деревини [6]. Крім того, до 1 листопада 

2019 року уряд мав запровадити електронний облік деревини державними 

підприємствами, що входять до сфери управління Міністерства оборони 
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України, а також забезпечити оприлюднення на Єдиному веб-порталі органів 

виконавчої влади щомісячних звітів про стан запровадження та функціонування 

такого електронного обліку. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1142 був 

затверджений Порядок проведення моніторингу внутрішнього споживання 

вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням 

обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених [7]. 

Затверджений Урядом Порядок визначає механізм проведення моніторингу 

внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю 

за неперевищенням обсягу їх внутрішнього споживання на основі 

систематизації та узагальнення інформації про походження, заготівлю та 

реалізацію деревини за допомогою  інструментів електронного обліку. Також 

він передбачає обов’язковість ведення електронного обліку деревини всіма 

лісокористувачами України.         

 Відповідно до п. 6 даного Порядку електронний облік деревини ведеться 

лісокористувачами відповідно до Інструкції з ведення електронного обліку 

деревини, розробленої Держлісагентством та затвердженої наказом 

Мінекоенерго. 

26 березня 2020 року на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля 

України оприлюднено проєкт наказу «Про затвердження Інструкції з ведення 

електронного обліку деревини» [9]. Тобто, Інструкція з ведення електронного 

обліку деревини, на даний час на законодавчому рівні не затверджена. 

Також залишається невирішеним питання включення до системи 

електронного обліку деревини інших, крім державних, постійних 

лісокористувачів, реалізація механізму стеження під час транспортування 

деревини з боку державних органів, що здійснюють контроль. Головним 

недоліком системи є її обмеженість лише першою ланкою ланцюга постачання. 

Під час передавання деревини від продавця (лісового господарства) до покупця 

(деревообробного підприємства) зобов’язання стежити за трансформацією 

сировини у готову продукцію зі збереженням інформації про її походження 
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зникають. Подальше удосконалення системи контролю руху деревини полягає 

у необхідності розширення ідеології єдиного обліку деревини на всіх суб’єктів 

первинного і вторинного ринків деревини та трейдерів.  

Зазначу, що Основним законом, який регулює суспільні відносини у сфері 

охорони, захисту, використання та відтворення лісів в Україні  є  Лісовий 

кодекс [9]. Положення кодексу не містять вимоги щодо електронного обліку 

деревини на місці заготівлі.Не мітить законодавчого визначення поняття  «обіг 

деревини». За відсутності правових вимог до обігу деревини, не існує правових 

підстав для перевірок з питань обліку, зберігання та перевезення деревини. 

Наведений стан вимагає впровадження низки заходів організаційного та 

правового характеру. 

Положеннями статті 69 Лісового кодексу України визначено, що 

спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці 

проводиться за спеціальним дозволом - лісорубний квиток або лісовий квиток, 

що видається безоплатно [4]. Зокрема, спеціальний дозвіл на заготівлю 

деревини в порядку рубок головного користування видається територіальними 

органами Держлісагентства. Спеціальний дозвіл на інші види спеціального 

використання лісових ресурсів видається власниками лісів або постійними 

лісокористувачами. З метою приведення лісового законодавства у відповідність 

до норм антикорупційного законодавства доцільно буде передбачити видачу 

Держлісагентством та його територіальними органами лісорубних квитків в 

електронному вигляді усім лісокористувачам через систему електронного 

обліку деревини. 

На законодавчому рівні ще досі не передбачена заборона на 

транспортування, зберігання, переробку та реалізацію деревини, яка не має 

відповідного маркування. Це означає, що особа, яка, наприклад, перевозить 

деревину без бирок, не притягається до юридичної відповідальності. Також до 

цього часу не створено автоматизованої системи взаємодії з органами 

Міністерства внутрішніх справ, Державною фіскальною службою, Державною 

митною службою щодо контролю за обігом деревини, за допомогою якої 

правоохоронці в онлайн режимі могли б перевіряти законність транспортування 

деревини.  
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Лісовий кодекс Українита Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», окреслюють повноваження органів державної 

екологічної інспекції лише державним контролем за охороною, використанням, 

захистом та відтворенням лісів. Кінцевим результатом вітчизняного лісового 

господарства, як відомо, є заготівля деревини. При цьому, норми Лісового 

кодексу не містять вимог стосовно проведення обліку заготовленої деревини на 

місці заготівлі. Підзаконні акти, які регулюють проведення перевірок постійних 

лісокористувачів органами державної екологічної інспекції не містять 

положень стосовно перевірки обліку деревини на лісосіках, а також під час її 

транспортування, адже саме на цій стадії природний ресурс вже набув статусу 

товару. Із наведеного випливає, що органи державної екологічної інспекції не 

мають законних підстав для перевірки обліку заготовленої деревини 

постійними лісокористувачами. 

Закон України «Про дорожній рух» та «Правила дорожнього руху», що 

затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №1306                 

від 10.10.2001 року не визначає обов’язків водіїв пред’являти поліцейським 

документи, на підставі яких здійснюються вантажні перевезення, у тому числі – 

товарно-транспортнідокументи на деревину. До того ж, поліцейські та 

іншіпосадові особи правоохороннихорганів згідно законодавства  не 

уповноважені вимагати пред’явлення цих документів (крім випадків, 

передбачених митним законодавством) для перевірки деревини 

характеристикам, які зазначені у товарно-транспортній накладній. Це означає, 

що працівники поліції при зупинці автомобіля не вправі перевіряти 

відповідність вантажу тій інформації, що міститься у товарно-транспортній 

накладній, та взагалі – вимагати саму накладну. 

Державна лісова охорона постійних лісокористувачів не відноситься до 

контролюючих органів, і не вправі здійснювати державний контроль за 

діяльністю інших постійних лісокористувачів. Комерційні унітарні 

підприємства державної форми власності, якими є державні лісові 

господарства, не можуть проводити перевірку транспортних засобів та 
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контролювати законність деревини, що перевозиться іншими фізичними та 

юридичними особами (в тому числі – іншими постійними користувачами). Теж 

саме можна сказати про державні органи лісового та мисливського 

господарства, які фактично перевіряють тільки підпорядковані підприємства 

сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України. Їх 

повноваження обмежуються внутрішнім контролем за діяльністю працівників 

державних лісових господарств. Державна лісова охорона вправі зупиняти 

транспортні засоби лише в межах лісового фонду. До того ж  вилучення 

добутих лісових ресурсів закон дозволяє їм проводити виключно у разі 

виявлення порушення лісового законодавства. 

Стаття 48 Закону України «Про автомобільний транспорт» зобов’язує 

автомобільних перевізників мати товарно-транспортну накладну на вантаж. 

Спільним наказом Міністерства інфраструктури України  та Міністерства 

аграрної політики від 29.11.2013 року №961/707 затверджена спеціалізована 

форма при перевезенні деревини автомобільним транспортом[8]. Дотримання 

законодавства про автомобільний транспорт законом покладено на органи 

Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. Однак цей 

орган вправі накладати стягнення лише за ті порушення, що вказані у Законі 

України «Про автомобільний транспорт», і серед них немає транспортування 

вантажів без товарно-транспортної накладної. Тим більш, у складі цієї інспекції 

відсутні особи, які мають необхідні  знання по обліку лісопродукції, перевірки 

її обсягів, а також сортиментного та породного складу. 

Таким чином, проведений аналіз законодавства у сфері електронного 

обліку деревини засвідчив, що: 1) першочергово необхідно внести зміни до 

Лісового кодексу України законодавчо закріпивши обов’язковість проведення 

обліку деревини до її вивезення із місць заготівлі, заборонивши вивезення 

деревини із місць заготівлі без проведення її обліку у встановленому порядку. 

2) необхідно визначити та узгодити термінологічний апарат сфери відносин, 

яка підлягає нормативному врегулюванню. Термінологічному визначенню 

підлягають такі важливі поняття як «обіг необроблених лісоматеріалів», 
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«незаконний обіг лісоматеріалів», «електронний облік лісоматеріалів», 

«маркування лісоматеріалів». 3) також правового закріплення вимагають 

операції з маркування  деревини. 4) підготувати комплексні зміни до суміжного 

законодавства щодо врегулювання здійснення контролю за обігом деревини 

(надання відповідних повноважень державним органам, передбачити 

можливість здійснення рейдових перевірок при транспортуванні деревини 

тощо). Мають бути визначені повноваження державних органів у сфері 

регулювання відносин електронного обліку деревини. Аналіз правового 

забезпечення засвідчив, що законодавство не містить відповідних положень, які 

б забезпечили можливість перевірок законності транспортування деревини.                

5) обов’язковою передумовою запровадження юридичної відповідальності у 

сфері обігу деревини є ухвалення спеціального законодавства.Необхідно внести 

відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо відповідальності за порушення при обліку та маркуванні деревини. 

Запровадити кримінальну відповідальність за купівлю незаконно заготовленої 

деревини: без спеціального дозволу, без маркування. 6) затвердити обов’язкову 

для всіх постійних лісокористувачів Інструкцію з електронного обліку 

деревини, чітко прописавши процедуру проведення. 

Запровадження перелічених змін дозволить значно підняти ефективність 

лісогосподарської діяльності, забезпечить ефективний механізм охорони лісу та 

прозору реалізацію деревини. 
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ 

Досліджується поняття таємниці вчинення нотаріальних дій та різні точки 

зору щодо цього поняття. Розглянуто аспекти та гарантії нотаріальної 

таємниці. Аналізуються випадки, при яких нотаріальна таємниця може бути 

оприлюднена. 

Ключові слова: нотаріальна дія, нотаріальна таємниця, гарантії,  відомості, 

заінтересовані особи. 

Важливим питанням теорії та практики розбудови правової держави повинна 

бути охорона прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, що слугує 

своєрідним індикатором стану та рівня розвитку громадянського суспільства і 

держави. 

У сучасній правовій науці та юридичній практиці недостатньо приділяється уваги 

науковим основам розвитку нотаріату, в тому числі одному з найголовніших 

принципів нотаріальної діяльності  таємниці вчинення нотаріальних дій, що не 

узгоджується з процесами перебудови правової системи України. Дотепер нотаріальна 

діяльність залишалась під впливом лише нормативного регламентування, а пошуки 

науковців стосувались тільки окремих її аспектів та проблем. 

Ученими в різний час розглядались питання нотаріату й нотаріального 

процесу, зокрема проблеми дотримання нотаріальної таємниці. Серед 

дослідників, які займалися цією тематикою, варто назвати таких, як                

М. Авдюков, С. Пасічник, Л. Радзієвська, С. Фурса, В. Аргунов, Ф. Рико,                

Ж. Рицфоль, Г. Черемних, І. Черемних, А. Єрух, Ю. Козьяков, І. Король,                

Н. Круковерс, В. Марченко, С. Тертишник, В. Шипітько, М. Рудик та інші. 

Метою даного дослідження є аналіз правової характеристики нотаріальної 

таємниці. 
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Нотаріальна таємниця  сукупність відомостей, отриманих під час 

вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в 

тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки 

тощо. 

Відповідно до ч. ч. 2 та 3 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» обов’язок 

зберігати нотаріальну таємницю покладається на:  

– нотаріуса;  

– посадових осіб органів місцевого самоврядування (у разі вчинення цими 

особами нотаріальних дій);  

– консульські установи та дипломатичні представництва України (у разі 

вчинення нотаріальних дій);  

– головних лікарів, їхніх заступників із медичної частини або чергових 

лікарів лікарень, госпіталів, інших стаціонарних закладів охорони здоров’я, 

будинків для осіб похилого віку та інвалідів, начальників госпіталів, директорів 

або головних лікарів будинків для осіб похилого віку та інвалідів (у разі 

вчинення нотаріальної дії);  

– капітанів морських, річкових суден, що ходять під прапором України (у 

разі вчинення нотаріальної дії);  

– начальників пошукових або інших експедицій (у разі вчинення 

нотаріальної дії);  

– командирів (начальників) військових частин, з’єднань, установ, 

військово-навчальних закладів (у разі вчинення нотаріальної дії);  

– начальників установ виконання покарань (у разі вчинення нотаріальної 

дії);  

– начальників слідчих ізоляторів (у разі вчинення нотаріальної дії);  

– стажиста нотаріуса;  

– осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв’язку з 

виконанням ними службових обов’язків чи іншої роботи;  

– осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій як свідків;  



116 

– інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет 

нотаріальної таємниці[4]. 

З наведеного постає, що обов’язок зберігати нотаріальну таємницю 

поширюється на будь-яких осіб, яким стала відома відповідна інформація. У ч. 

2 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» встановлено обов’язок зберігати 

нотаріальну таємницю, навіть якщо діяльність особи обмежується наданням 

правової допомоги або ознайомленням із документами, і нотаріальна дія чи дія, 

яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялася[4]. 

Обов'язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, 

яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв'язку з виконанням ними 

службових обов'язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення 

нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, 

що становлять предмет нотаріальної таємниці. 

Подання нотаріусом в установленому порядку та у випадках, передбачених 

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (1702-18), 

інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням нотаріальної 

таємниц [2]. 

Нотаріус не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та 

кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, 

інформації про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано шкоди 

юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах 

виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 
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Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у 

нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам, за 

дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. У разі смерті особи 

чи визнання її померлою такі довідки видаються спадкоємцям померлого. У 

разі визнання особи безвісно відсутньою опікун, призначений для охорони 

майна безвісно відсутнього, має право отримувати довідки про вчинені 

нотаріальні дії, якщо це необхідно для збереження майна, над яким встановлена 

опіка [1, с. 136]. 

Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються 

нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу 

суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 

органів досудового розслідування у зв'язку з кримінальним провадженням, 

цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про 

адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з 

обов'язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки 

відповідного органу, а також на обґрунтовану письмову вимогу державного 

виконавця, приватного виконавця за виконавчим провадженням з обов’язковим 

зазначенням номера виконавчого провадження та реквізитів виконавчого 

документа, на підставі якого здійснюється виконавче провадження. 

Довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні 

виключно для встановлення додержання законодавства з питань 

оподаткування, надаються нотаріусом протягом 10 робочих днів на 

обґрунтовану письмову вимогу органів доходів і зборів. 

Витяг зі Спадкового реєстру про наявність складеного заповіту видається 

тільки заповідачу, а після смерті заповідача - будь-якій особі, яка пред'явила 

свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті 

заповідача (одного із заповідачів). 

Нотаріус не має права давати свідчення в якості свідка щодо відомостей, 

які становлять нотаріальну таємницю, крім випадків, коли цього вимагають 

особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії [5, с. 89]. 
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Нотаріус на письмовий запит органів доходів і зборів, державного 

виконавця, приватного виконавця надає інформацію про вступ фізичної особи у 

права спадкоємця з обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу та 

даних про майно, отримане за правом успадкування. 

Довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні 

виключно для перевірки дотримання законодавства з питань сплати збору на 

обов’язкове державне пенсійне страхування, надаються нотаріусом протягом 10 

робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу органів Пенсійного фонду 

України. обов'язань, покладених на боржника рішенням» варто розуміти як 

будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на 

невиконання відповідного обов'язку у виконавчому провадженні, коли 

виконати цей обов'язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність 

майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від 

нього об'єктивні обставини (непереборної сили, події тощо) [3]. 

Нотаріус має право розголосити таємницю вчиненої нотаріальної дії з 

підстав і в порядку, передбаченому законом. Інакше його дії можуть бути 

підставою для відповідальності, насамперед дисциплінарної. Таємниця 

вчиненої нотаріальної дії охоплює таку інформацію:  

– про осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, про осіб, щодо 

яких вчинено нотаріальну дію;  

– про зміст нотаріальної дії;  

– про розмір плати за вчинену нотаріальну дію;  

– про усні й письмові консультації з приводу нотаріальних дій;  

– про факт звернення з проханням про вчинення нотаріальної дії. 

Таким чином, нотаріальна таємниця є одним з елементів нотаріальної 

процедури, складником врегульованого законом порядку, що складається з 

послідовних дій нотаріуса, спрямованих на досягнення певного правового 

результату. Правове значення нотаріальної таємниці надзвичайно вагоме, адже 

вона має безпосередній вплив на вчинення нотаріального провадження та 

порядок його організації. Дотримання нотаріальної таємниці підкріплює довіру 

громадян до нотаріату. 
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товариств. Досліджено  загальні засади функціонування господарських 

товариств. Проаналізовано права та обов'язки учасників господарського 

товариства. 

Ключові слова: господарське товариство, права учасників господарських 

товариств, корпоративні права, виникнення, здійснення. 

Підприємницька діяльність є одним з головних факторів розвитку ринкової 

економіки держави, внутрішнього та зовнішнього ринків України, інноваційних 

галузей виробництва. Здійснення підприємництва передбачає наявність прав у 

суб’єкта, а також, при отриманні статусу підприємця, і обов’язків. 

Правомірність діяльності передбачає певні вимоги законодавства. 
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Сьогодні на правовий статус учасників господарських товариств  

впливають зміни, пов’язані з європейськими інтеграційними процесами, 

інноваційною моделлю розвитку, з проведенням реформ щодо дерегуляції 

підприємницької діяльності, із заходами щодо ресурсного та інформаційного 

забезпечення, із скасуванням певних нормативно-правових актів, а також 

внесенням змін до діючих нормативно-правових актів у сфері господарської 

діяльності. 

Тому питання легітимації діяльності суб’єктів підприємництва у даний час 

має особливу актуальність. В цьому контексті необхідно звернути увагу як на 

наукові підходи, так і на акти реалізації та застосування права щодо утворення, 

функціонування, припинення діяльності фізичних та юридичних осіб-суб’єктів 

підприємництва, конкурентних відносин, а також правового механізму 

реалізації відповідальності у сфері господарської діяльності. 

Дослідженням правового статусу учасників господарських товариств  

приділялася значна увага як зарубіжними вченими, такими як І. Ансофф,                

В. Бочаров, С. Рось, І. Турков,  І. Брей,  Я. Функ, так і вітчизняними, серед яких 

слід виділити: М. Білик, І. Бланк, В. Євтушевського, Д. Задихайло, М. Грінчину, 

О. Кавтиш, А. Поважного,  О. Рудченка, В. Суторміну, В. Федосова, І. Чугунов 

та інших. 

 Метою даного дослідження є аналіз правового статусу учасників 

господарських товариств. 

Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти 

господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом 

об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою 

одержання прибутку. У випадках, передбачених цим Кодексом, господарське 

товариство може діяти у складі одного учасника [3]. 

Засновниками і учасниками товариства можуть бути суб'єкти 

господарювання, інші учасники господарських відносин, зазначені у статті 2 ГК 

України, а також громадяни, які не є суб'єктами господарювання. Обмеження 

щодо заснування та участі в господарських товариствах суб'єктів 

господарювання або інших осіб встановлюються цим Кодексом, іншими 

законами [3]. 
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Учасники господарського товариства - це суб'єкти господарювання, інші 

учасники господарських відносин (споживачі, органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а 

також громадяни, громадські та інші організації), які виступають засновниками 

(учасниками) товариства [5, с. 57]. 

Учасником господарського товариства може бути фізична або юридична 

особа. Обмеження щодо участі у господарських товариствах може бути 

встановлено законом. 

 Можливість участі фізичної особи у корпоративних правовідносинах 

варто визначати саме через призму правосуб’єктності, оскільки, керуючись 

положеннями Цивільного кодексу України, головною передумовою, за якої 

будь-яка фізична особа може стати учасником правовідносин, є 

правосуб’єктність, яка складається з правоздатності та дієздатності.  

Корпоративними є такі права учасника господарського товариства, 

виникнення або здійснення яких обумовлюється розміром частки у статутному 

капіталі.  

Правоздатність законодавець розуміє, насамперед, як здатність володіти 

цивільними правами та обов’язками, яка (за загальним правилом) виникає у 

фізичної особи з моменту народження і припиняється зі смертю  [1, с. 65]. 

А що ж стосується дієздатності, то варто зазначити, що у випадках, 

передбачених законом, деякі права та обов’язки можуть виникати у фізичної 

особи лише після досягнення нею певного віку (повна дієздатність, дієздатність 

фізичних осіб у віці від 14 до 18 років (неповнолітніх), дієздатність фізичних 

осіб у віці до 14 років (малолітніх)). Обсяг цивільної дієздатності фізичної 

особи встановлюється Цивільним кодексом України і обмежується виключно у 

випадках і в порядку, визначених законом. Як відомо, учасником 

корпоративних відносин можна стати двома шляхами:  

1) створення юридичної особи;  

2) придбання або отримання у спадщину, а також через дарування частки 

вже створеної юридичної особи . 
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Громадянин, який бажає реалізувати своє конституційне право на 

підприємницьку діяльність, ні в якому разі не втрачає і не змінює свого статусу 

фізичної особи, якого він набув з моменту народження, а лише набуває до 

нього додаткових прав як засновник юридичної особи. Їх права і обов'язки як 

учасників господарського товариства (незалежно від виду товариства) 

встановлені ст. 88 ГК, згідно з якою учасники господарського товариства 

мають право: 

 брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в 

установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та 

іншими законами; 

 брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку 

(дивіденди); 

 одержувати інформацію про товариство. На вимогу учасника товариство 

зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-

господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи 

зборів органів управління товариства тощо; 

 вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу 

товариства  [5, с. 57]. 

Учасники товариства мають також інші права, передбачені ГК, іншими 

законами та установчими документами товариства. До інших прав учасників 

господарського товариства, передбачених Цивільним кодексом України, 

виникнення або здійснення яких визначається розміром частки у статутному 

капіталі товариства, належать:  

– право учасника повного товариства на відшкодування витрат, понесених 

ним внаслідок повної сплати боргів товариства, пропорційно часткам інших 

учасників у складеному капіталі товариства (ч. 4 ст. 124 ЦК України);  

– право учасника-боржника повного товариства на звернення стягнення за 

його боргами на частину майна повного товариства, що відповідає його частці у 

складеному капіталі товариства (п. 5 ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 131 ЦК України);  
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– право учасника повного товариства, який вийшов із товариства, якого 

виключено або який вибув із товариства, на виплату вартості частини майна 

товариства, пропорцій ної частці цього учасника у складеному капіталі 

товариства (ч. 1 ст. 130 ЦК України);  

– переважне право вкладника командитного товариства набувати 

відчужувану іншим учасником частку в складеному капіталі товариства 

відповідно до розміру його частки у складеному капіталі товариства (п. 3 ч. 2 

ст. 137, ч. 2 ст. 147 ЦК України);  

– переважне право учасника товариства з обмеженою відповідальністю на 

купівлю частки іншого учасника пропорційно до розміру своєї частки (ч. 2 ст. 

147 ЦК України);  

– право учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який 

виходить із товариства, на одержання вартості частини майна товариства, 

пропорційної його частці у статутному капіталі товариства (ч. 2 ст. 148 ЦК 

України);  

– право учасника-боржника товариства з обмеженою відповідальністю на 

звернення стягнення за його боргами на частину майна товариства, 

пропорційну його частці у статутному капіталі товариства (ч. 1 ст. 149 ЦК 

України);  

– право учасника товариства з додатковою відповідальністю на розподіл 

відповідальності учасника товариства, який визнаний банкрутом, пропорційно 

його частці у статутному капіталі товариства (ч. 2 ст. 151 ЦК України);  

– право акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками 

акцій, на проведення аудиторської перевірки діяльності акціонерного 

товариства (ч. 2 ст. 162 ЦК України).  

Частина 3 ст. 88 ГК України покладає на учасників господарського 

товариства наступні обов'язки: 

1. Одним з основних обов’язків учасників господарських товариств є 

обов’язок додержувати установчого документа товариства та виконувати 

рішення загальних зборів. Виконувати положення установчих документів 
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зобов’ язані як учасники, які безпосередньо розробляли установчі документи, 

так і ті, що вступили до товариства пізніше. Поряд з установчими документами 

обов’ язковому виконанню підлягають і рішення загальних зборів учасників              

(у тих товариствах, де вони створюються) [4, с. 27]. 

2. Наступним обов’язком учасника є обов’язок виконувати свої 

зобов’язання перед товариством, у тому числі ті, що пов’язані з майновою 

участю, а також робити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та 

засобами, що передбачені установчим документом. В окремих випадках закон 

передбачає певні правила щодо виконання учасниками своїх зобов’ язань. Так, 

відповідно до вимог ЦК України учасник товариства з обмеженою 

відповідальністю не може бути звільнений від обов’язку внесення вкладу до 

статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до 

товариства. 

3. До обов’язків учасників господарських товариств належить також 

обов’язок не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність товариства  [2, с. 86]. 

Таким чином, учасником господарського товариства може бути фізична 

або юридична особа. Обмеження щодо участі у господарських товариствах 

може бути встановлено законом. Господарське товариство, крім повного і 

командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його 

єдиним учасником. 
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У статті розглянуто сутність акціонерних товариств, особливості, що 

зумовлюють специфіку їх юридичного статусу, переваги та недоліки цієї 

форми господарювання, становлення акціонерних товариств в Україні та їхні 

проблеми.  

Ключові слова: господарські товариства,  акціонерні товариства,  корпорація, 

акції, акціонерний капітал. 

 Акціонерне товариство є одним із найбільш розповсюджених видів 

господарських товариств в Україні, тому не дивним є те, що цей вид 

юридичних осіб привертав увагу багатьох науковців, які предметом своїх 

досліджень обирали порядок створення, управління, права та обов’язки 

акціонерів, припинення акціонерного товариства, правовий режим акцій. 

Особливістю правового положення акціонерного товариства як товариства 

капіталу є те, що економічний розвиток тієї чи іншої держави найбільш сильно 

впливає на правову доктрину розвитку акціонерного права. Прикладом цього в 

Україні є створення системи нормативних актів, які визначають правовий 

статус відкритих акціонерних товариств, створених в процесі приватизації та 

корпоратизації. 

Дослідженням корпоративного сектору приділялася значна увага як 

зарубіжними вченими, такими як І. Ансофф, В. Бочаров, С. Рось, І. Турков,                 

І. Брей, Я. Функ, так і вітчизняними, серед яких слід виділити М. Білик,                 
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І. Бланк, В. Євтушевського, Д. Задихайло, М. Грінчину, О. Кавтиш,                

А. Поважного, О. Рудченка, В. Суторміну, В. Федосова, І. Чугунов та інших. 

Метою даного дослідження є аналіз господарсько-правового статусу 

акціонерних товариств. 

Акціонерне товариство  - це таке господарське товариство, статутний фонд 

якого поділений на визначену кількість часток рівної номінальної вартості, 

виражених в акціях, і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім 

власним майном; акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю 

товариства, у межах вартості належних їм акцій [1, с. 56]. 

Підприємство у формі акціонерного товариства є найпоширенішим типом 

організації підприємства в країнах із ринковою економікою, зокрема країн 

Західної Європи. Дана організаційно-правова форма є доволі поширеною і в 

Україні. Перехід до ринкової економіки обумовив появу нових організаційно-

правових форм, покликаних забезпечити поєднання майнових та інших 

інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері господарської діяльності. 

Так, створення акціонерних товариств розпочалося з часу проголошення 

незалежності України та їх створення й функціонування унормовувалося 

законом України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р.               

№ 1576-ХП, до нього вносилися численні зміни [5]. Відтак це було зумовлено 

становлення законодавства про господарські товариства, та акціонерні 

товариства зокрема, приватизацією державної власності та великою кількістю 

власників акцій новостворених акціонерних товариств унаслідок безоплатної 

приватизації, економічним потенціалом акціонерних компаній. Відповідні 

процеси розвитку правовідносин, які пов'язані з підприємницькою діяльністю 

спричинили низку суттєвих змін у законодавстві України, викликали потребу 

реформування, створення та прийняття нових джерел права, які регулюють 

правовідносини, які пов'язані з функціонуванням, що стало наслідком 

прийняття Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. 

№ 514-VI, який на даний час є основним базовим нормативно-правовим актом, 

що регламентує засади функціонування акціонерних товариств [4]. 
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Потреба вдосконалення акціонерного законодавства спричинило 

прийняття Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. 

№ 514-VI, який удосконалював правові засади діяльності акціонерних 

компаній. Питання розвитку системи акціонерного законодавства надзвичайно 

важливе для України, яка охоплює близько 35 тис. акціонерних товариств, 

оскільки наявність в Україні ефективної законодавчої бази корпоративного 

права та дотримання її положень впливатиме на економічний розвиток та 

інвестиційний імідж країни. Виникає питання, наскільки чітко, комплексно й 

ефективно законодавство встановлює рамки правомірності тих або інших форм 

корпоративної поведінки (правила корпоративних ігор) і протистоїть 

правопорушенням, зловживанню правом. Або, іншими словами, як саме 

акціонерне законодавство сприяє встановленню корпоративного порядку, що є 

однією з основ господарського порядку  [5]. 

Акціонерне товариство є різновидом господарського товариства та 

відповідно до ст. 113 ЦК України господарським товариством є юридична 

особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. 

Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, 

командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою 

відповідальністю, акціонерного товариства. Порядок об'єднання майна і 

характер відповідальності засновника перед кредиторами визначають різновид 

господарського товариства  [3, с. 97]. 

Проте акціонерне товариство посідає особливе місце в економіці будь-якої 

держави. Тому цілком логічним є виокремлення акціонерного законодавства та 

акціонерного права. У сучасних умовах розвитку права України акціонерне 

право як інститут цивільного та господарського права (якщо розглядати 

господарське право як комплексну галузь) базується на господарському 

законодавстві, до системи якого входять нормативні акти загальної сфери дії, 

що регулюють господарську діяльність (у т.ч. і пов'язану з інвестуванням) та 

функціонування її суб'єктів незалежно від видів і сфер цієї діяльності 
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(акціонерне законодавство). Акціонерне законодавство складається з двох 

частин: загальної і особливої. Перша охоплює нормативні акти, що регулюють 

акціонерні відносини безвідносно від сфер і галузей господарської діяльності, в 

якій вони виникають. Особлива частина містить нормативні акти, що 

регулюють особливості акціонерних відносин залежно від сфер діяльності 

(банківська діяльність, страхова діяльність, біржова діяльність тощо) або 

суб'єктів цих правовідносин (холдингові компанії). 

Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства лише у межах 

належних їм акцій. У випадках, передбачених статутом, акціонери, які не 

повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства 

також у межах несплачених сум. Загальна номінальна вартість випущених 

акцій становить статутний капітал акціонерного товариства, який не може бути 

менше від суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи 

із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення 

акціонерного товариства  [2, с. 94]. 

Специфіка правового становища акціонерного товариства полягає у 

акціонерній природі його статутного капіталу, і, як наслідок, – притаманність 

акціонерному товариству статусу емітента цінних паперів (акцій). Акціонерне 

товариство має ряд визначальних рис, які обумовлюють особливе місце даного 

господарського товариства. По-перше, акціонерне товариство як корпоративна 

форма здійснення підприємницької діяльності забезпечує мобілізацію великих 

грошових сум шляхом реалізації акцій серед інвесторів. По-друге, вона 

забезпечує передачу корпоративних прав на акціонерне товариство в зручний 

спосіб, оскільки акції можуть легко продаватися іншим особам. По-третє, вона 

накладає на акціонера відповідальність тільки у межах свого капіталу, який 

інвестується в обмін на акції. 

Етапи створення акціонерного товариства:  

1. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, який 

визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення 
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акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на 

акції, і третіми особами. У випадку, якщо у створенні товариства беруть участь 

громадяни, договір має бути посвідченим нотаріально. Засновники несуть 

солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли відповідно до 

установчого договору.  

2. Опублікування засновниками відкритого акціонерного товариства 

інформації про випуск акцій.  

3. Проведення відкритої підписки на акції, яка організується засновниками. 

Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати 6 місяців. Особи, які 

бажають придбати акції, повинні внести на рахунок засновників не менше 10% 

вартості акцій, на які вони підписалися, після чого засновники видають їм 

письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій. Якщо не вдалося 

покрити підпискою 60% акцій, акціонерне товариство вважається не 

заснованим. Засновники в будь-якому випадку зобов'язані бути держателями 

акцій на суму не менш як 25% статутного фонду і строком не менше двох років. 

Якщо товариство закрите, акції розповсюджуються між засновниками.  

4. Проведення засновниками установчих зборів, які повинні відбутися не 

пізніше 2-х місяців з моменту закінчення підписки на акції. Пропуск строку 

може призвести до не створення товариства, і особа, яка підписалася на акції, 

має право після цього строку вимагати повернення сплаченої нею частки 

вартості акцій  [1, с. 83]. 

Органами управління акціонерним товариством є загальні збори 

акціонерів, спостережна рада правління. Вищий орган акціонерного товариства 

- загальні збори розглядає питання визначення основних напрямів діяльності 

акціонерного товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання, 

внесення змін до статуту товариства, обрання та відкликання членів ради 

акціонерного товариства, членів виконавчого органу та ревізійної комісії, 

затвердження річних результатів діяльності товариства та інші питання, 

передбачені ст. 41 Закону України “Про господарські товариства”.  
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Виконавчим органом акціонерного товариства є правління. Воно вирішує 

питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних 

зборів та спостережної ради. Голова правління має право без доручення 

виконувати дії від імені товариства, підписувати договори, представляти 

інтереси товариства у державних органах, виступати від його імені у суді, 

господарському суді та ін. 

Таким чином, акціонерне товариство - одна з найбільш складних 

організаційно-правових форм підприємства. Створюється воно шляхом 

централізації коштів - об'єднання капіталу різних осіб. У ньому передбачається 

наявність декількох органів управління, внутрішнього і зовнішнього контролю, 

органів загальних зборів, розподіл між ними компетенцій, установлення 

порядку прийняття цими органами рішень, визначення можливості дії від їх 

імені, визначення відповідальності за заподіяні збитки тощо. Акціонерним є 

товариство, що має статутний капітал, розділений на певну кількість акцій 

рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за майно товариства. 
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«охорона» та «захист»,  способи захисту цивільних прав. Встановлено, що 

вибір конкретного способу захисту залежить від характеру порушення 

цивільних прав та особливостей правовідносин між сторонами. 
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Конституційні положення ст. 55 Основного Закону, в якій проголошено, 

що права і свободи людини і громадянина захищаються судом,[3]  набули своєї 

подальшої реалізації у ст. 15 Цивільного Кодексу України, відповідно до якої 

кожній особі гарантовано право на захист цивільного права у разі його 

порушення, невизнання або оспорювання, а також право на захист свого 

інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства [9]/ 

Проблема захисту цивільних прав традиційно привертає до себе увагу 

науковців. Дослідження у сфері захисту цивільних прав та інтересів 

здійснювали І.В. Венедіктова, А. С. Довгерт, І. В. Жилінкова, О. В. Дзера,                

Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць, О.І. Мацегорін, Р. А. Майданик,                

О. А. Підопригора,       В. П. Федоренко, Є. О. Харитонов,  Г. Ярема та інші. 

Метою даного дослідження є аналіз сутності категорії «захист цивільних 

прав», з’ясування співвідношення понять «захист» та «охорона» цивільних 

прав, визначення способів захисту цивільних прав.  

Право на захист визначають як надану уповноваженій особі можливість 

застосування заходів правоохоронного характеру для відновлення порушеного 

права. Поняття захисту цивільного права тісно пов’язане з категорією 

«правовий захист». 
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У юридичній літературі існують різні підходи до розуміння змісту і 

сутності категорії «правовий захист». Так, В. Ромовська, розглядає правовий 

захист як реалізацію обраного правозастосовним органом заходу державного 

примусу. Своїм конкретним застосуванням примусові заходи припиняють 

порушення суб’єктивного права, забезпечують необхідні умови для його 

здійснення, поновлюють порушене право або тим чи іншим способом усувають 

наслідки його порушення[8, с.12]. 

О. Мацегорін правовий захист розглядає у двох взаємопов’язаних 

площинах: правоохоронне регулювання цивільних відносин; правозахисне 

встановлення юридичних засобів, спрямованих на реалізацію суб’єктивного 

цивільного права та запобігання його порушення [6, с. 144]. 

Правовий захист тісним чином пов’язаний з правовою охороною, проте це 

різні за своїм змістом категорії. В науковій літературі дискусійним залишається 

питання щодо розмежування понять захисту та охорони  цивільних прав та 

інтересів. Так, на думку  Л. Красавчикової, охорона прав – це заходи, що 

застосовуються вже після правопорушення для відновлення порушеного права, 

окремий вид охорони, що застосовується у випадку наявного правопорушення 

[5, с. 7]. 

Достатньо поширеною є точка зору, що поняття правової охорони є 

ширшим за поняття захисту права.  

На думку О. Мацегоріна, між захистом та охороною цивільних прав та 

інтересів виникає наступне співвідношення, а саме: охорона цивільних прав та 

інтересів має місце на етапі до їх порушення, а цивільно-правовий захист - 

після їх порушення. [6, с.144]. 

На думку Ю.В.  Желіховської, про охорону прав слід говорити як про 

правовий засіб, що попереджає правопорушення, а про захист – як про такий, 

що настає за порушенням і тягне за собою відновлення відповідного 

суб’єктивного права. [2, с.20].  

Право на захист здійснюється кожним учасником цивільних відносин на 

свій розсуд за власним волевиявленням. У кожному конкретному випадку для 
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досягнення ефективного результату особа, права та інтереси якої порушені, 

самостійно здійснює оптимальний вибір способу захисту цивільних прав та 

інтересів.  

Із положень глави третьої Цивільного кодекса України «3ахист цивільних 

прав та інтересів» випливає, що під захистом слід розуміти дії уповноваженого 

суб’єкта, а також діяльність юрисдикційних органів та осіб, які у 

передбаченому законом порядку зобов’язані вжити достатніх заходів для 

поновлення порушеного, оспорюваного чи невизнаного цивільного права. По 

своїй суті право на захист цивільних прав та інтересів полягає в тому, що кожна 

особа вправі здійснити захист свого цивільного права у разі його порушення, 

невизнання або оспорювання (ч. 1 ст. 15 ЦК України)[9]. 

Під порушенням цивільного права слід розуміти результат протиправного 

впливу зі сторони правопорушника, діями якого завдано шкоди суб’єктивним 

правам та інтересам правомочної сторони.  

Невизнання цивільного права полягає в таких діях зобов’язаного учасника 

цивільних відносин перед уповноваженою особою, які спрямовані на 

заперечення в цілому або у певній частині його суб’єктивного права, в 

результаті  чого уповноважена особа позбавляється можливості здійснити своє 

право.  

Оспорювання - це наявність спору між уповноваженою особою та іншими 

учасниками цивільних відносин про приналежність чи відсутність права в 

однієї із сторін. 

Отже, відповідно до ст.15 ЦК України будь-який учасник цивільно-

правових відносин може звернутися до суду з позовними вимогами про захист 

чи відновлення порушеного, невизнаного чи оспорюваного права чи інтересу за 

допомогою конкретного способу, доволі розширений перелік яких встановлено 

в ст. 16 ЦК України. 

Як вказує законодавець, способами захисту цивільних прав та інтересів 

можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) 
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припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до 

порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна 

правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків 

та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності 

органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб [9]. 

Водночас ч. 2 ст. 16 ЦК України передбачає право суду захистити цивільне 

право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи 

судом у визначених законом випадках. Отже, цей перелік способів захисту прав 

та інтересів не є вичерпним. Тобто, сторони, укладаючи угоду, можуть 

передбачити особливі способи захисту своїх прав на випадок їх порушення 

контрагентом. Практично це застереження може бути реалізоване шляхом 

включення до договору певних заходів оперативного впливу, які узгоджуються 

сторонами та стають обов’язковими умовами для сторін договору. 

Як слушно зауважує О.В. Кот, встановлені в ст.16 ЦК України способи 

захисту цивільних прав, передбачене ст. 19 ЦК України право особи на 

самозахист від правопорушень та протиправних посягань, право особи 

здійснювати захист своїх прав на власний розсуд, закріплене у ст. 20 ЦК 

України, беззаперечно свідчать про те, що захист прав може здійснюватись як 

із залученням уповноважених органів (у порядку, передбаченому 

процесуальним законодавством),  так і самостійно правоволодільцем без участі 

таких органів на підставі відповідних положень цивільного законодавства 

(матеріального права) [4, с. 230] . 

Для уповноваженої особи здійснення захисту є правом, яке включає і право 

самостійно здійснити поновлення порушеного права у межах і в порядку, 

визначених законом (самозахист),  і можливість звернутися до уповноваженого 

державного, самоврядного чи громадського органу чи особи (для яких 

здійснення такого захисту є обов’язком) за захистом свого права чи інтересу. 
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За загальним правилом, у разі порушення цивільного права чи інтересу у 

потерпілої сторони виникає право на застосування конкретного засобу захисту, 

який залежить від виду порушення та від наявності чи відсутності між 

сторонами зобов’язальних правовідносин. Тобто потерпіла сторона не 

звертається з усіма передбаченими вимогами до суду, а обирає саме той засіб 

захисту, який відповідає характеру порушення її права чи інтересу [1, с.125].  

Зрозуміло, що способи захисту повинні носити лише правовий характер, 

відповідати інтересам держави, суспільства та конкретної особи. Таким чином, 

суб’єктивне право на захист – це юридично закріплена можливість особи 

використати заходи правоохоронного характеру для відновлення порушеного 

права і припинення дій, які порушують таке право [10, с.121]. 

Підсумовуючи вищевикладене,  можна зробити висновок, що право на 

захист - це передбачена законом можливість певної поведінки учасника 

цивільних відносин щодо захисту цивільних прав та інтересів, яка може 

здійснюватися ним безпосередньо або уповноваженими державними органами 

чи посадовими особами у разі порушення, невизнання або оспорювання 

належного суб’єкту цивільного права. 

Право на захист здійснює кожен учасник цивільних відносин на свій 

розсуд за власним волевиявленням, обираючи необхідний для нього спосіб 

захисту залежно від поставленої мети. Способи захисту цивільних прав та 

інтересів, визначені у ст. 16 Цивільного кодексу України наділені 

універсальним характером, оскільки можуть застосовуватись для широкого 

кола правовідносин. Потрібно зауважити, що цей перелік не є вичерпним, так 

як  суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що 

встановлений договором або законом. Передбачені способи захисту цивільних 

прав та інтересів підлягають застосуванню при їх порушенні, невизнанні чи 

оспорюванні. Вибір способу захисту залежить від характеру порушення 

цивільних прав та особливостей правовідносин між сторонами з метою їх 

максимально ефективного поновлення. 
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У статті розкрито поняття адміністративно-правового забезпечення прав 

та законних інтересів неповнолітніх в Україні. Визначено основні права 

неповнолітніх. Висвітлено поняття та особливості адміністративної 
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Соціальні проблеми в сфері дитинства викликають особливий громадський 

резонанс. Саме тому в останні роки в Україні посилилася увага вчених, 

політиків, громадських діячів, журналістів до проблем правового положення 

неповнолітніх, відзначаються декларативність ювенального законодавства, 

низький ступінь ефективності правової захисту дітей. 

Питання адміністративно-правового забезпечення прав і свобод 

неповнолітніх вивчали такі фахівці, як: М. М. Гуренко, Т. Г. Корж- Ікаєва, С.П. 

Коталейчук, Є. А. Лукашева та ін. 

Мета статті полягає в тому, щоб розкрити адміністративно-правове 

забезпечення прав та законних інтересів неповнолітніх в Україні. 

Адміністративно-правове забезпечення прав та законних інтересів 

неповнолітніх в Україні – це система (сукупність) організаційно-правових 

заходів і способів впливу з боку органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, спрямованих на охорону та захист прав та законних інтересів 

громадянина, а також законодавчо закріплений порядок відновлення цих прав у 

випадку їх порушення [5, c. 20]. 
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Відповідно до Декларації прав дитини, прийнятої ООН в 1959 році, 

дитиною визнається всяка людська істота, яка не досягла 18-річного віку 

(повноліття). Тут же проголошується, що дитина внаслідок її фізичної і 

розумової незрілості, потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи 

належний правовий захист. У Декларації міститься заклик до батьків, різним 

добровільним організаціям, місцевій владі, національним урядам про те, щоб 

вони визнали права дітей і намагалися дотримуватися їх шляхом законодавчих 

та інших заходів. 

Саме в цьому документі отримали закріплення такі права дітей, як: 

- право на ім'я та громадянство; 

- право користування благами соціального забезпечення; 

- право на здорове зростання і розвиток; 

- право на отримання освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою, в 

усякому разі на початкових стадіях; 

- право на першочерговий захист і допомогу і т.д. [1]. 

Суб’єктами адміністративно-правового забезпечення прав та законних 

інтересів неповнолітніх в Україні є: Комітет ООН з прав дитини, Дитячий фонд 

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Президент України, Верховна Рада України, 

комітети Верховної Ради України, Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини, Уповноважений Верховної Ради України з прав дитини, Кабінет 

Міністрів України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство 

соціальної політики України, Міністерство охорони здоров’я України, місцеві 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, органи судової 

влади, прокуратура, профспілки, молодіжні та дитячі громадські організації, 

волонтерські групи [5, c.19]. 

 Особливість діяльності цих суб’єктів у процесі адміністративно-правового 

забезпечення прав та законних інтересів категорії осіб «неповнолітні» 

зумовлена тим, що неповнолітні характеризуються:  

- по-перше: вікова особливість;  
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- по-друге: психічна незрілість. Мається на увазі неможливість 

неповнолітнім чітко, точно та своєчасно усвідомлювати значення тієї чи іншої 

ситуації; 

- по-третє: особливий порядок захисту порушених прав та законних 

інтересів неповнолітніх в Україні. Уповноважені органи державної влади в 

процесі вирішення справ, де зобов’язані здійснити захист та відновлення прав 

та охоронюваних законом інтересів неповнолітніх, враховують до уваги 

наступні чинники: вік особи, стан її розумового та психічного стану, сімейне 

становище та інше;  

- по-четверте: вплив норм міжнародного права на захист прав та законних 

інтересів неповнолітніх. Справа в тому, що на цей час Верховною Радою 

України ратифіковано низку міжнародних нормативно-правових актів у сфері 

охорони дитинства: Конвенція ООН про права дитини, яка закріплює право на 

здоров’я, право на освіту, право на достатній рівень життя, право на розвиток 

талантів, право на самобутність, право на відпочинок, право на не залучення до 

примусової праці; Декларація прав дитини (Проголошена Генеральною 

Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року); Всесвітня декларація про 

забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята 30 вересня 1990 

року. Але ратифікація міжнародних нормативно правових актів не вирішила 

проблему врегулювання відносин щодо забезпечення прав та законних 

інтересів неповнолітніх в Україні. Тому постала потреба прийняття 

національного законодавства у цій сфері. Так, були введені в дію Закони 

України «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах 

неповнолітніх», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про освіту» тощо, 

які більш ґрунтовно вирішували питання по забезпеченню прав та 

охоронюваних законом інтересів неповнолітніх в Україні. Прийняття такої 

кількості законів не дало позитивного відображення у процесі їх застосування. 

Навпаки, це ускладнило порядок і вирішення справ по забезпечення прав та 

законних інтересів неповнолітніх в Україні, в тому числі й адміністративно-

правове [4]. 
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Аналіз норм міжнародного права та вітчизняних нормативно-правових 

актів дає змогу дійти до висновку про те, що неповнолітніх наділені 

спеціальним правовим статусом, зміст якого – це обмежена сукупність прав та 

обов’язків неповнолітніх в державі, реалізація яких забезпечується 

соціальними, економічними, правовими гарантіями. 

Неповнолітні при певних умовах несуть кримінальну, адміністративну та 

іншу відповідальність. 

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на 

момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. 

Скоєні у віці від 16 до 18 років такі правопорушення, як: придбання, 

зберігання і споживання наркотичних засобів і психотропних речовин; 

жорстоке поводження з тваринами; пошкодження транспортних засобів 

загального користування; групові пересування з перешкодами для дорожнього 

руху; пошкодження телефонів – автоматів; розпивання спиртних напоїв та 

появу в нетверезому стані в громадських місцях застосовуються заходи, 

передбачені Положенням про комісії у справах неповнолітніх [3, ст.220]. 

До осіб, які вчинили такі види адміністративних правопорушень, як: 

придбання, зберігання і споживання наркотичних засобів і психотропних 

речовин; дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, 

привласнення чи розтрати; порушення правил дорожнього руху пішоходами, 

велосипедистами, мотоциклістами і інші; дрібне хуліганство; порушення 

порядку поводження зі зброєю; правил прикордонного режиму та інші 

вживаються заходи покарання на загальних підставах відповідно до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення [3]. 

Адміністративне покарання набагато м'якше кримінальної, але теж дуже 

неприємне. Існують наступні адміністративні покарання: попередження, штраф, 

вилучення предмета, який став знаряддям або об'єктом порушення, конфіскація 

предмета, адміністративний арешт на строк до 15 діб. Однак, до підлітків 

адміністративний арешт застосовуватися не може [3, ст. 32]. 

З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи 
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правопорушника (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені 

ст. 185 КУпАП: злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 

працівникам міліції, члена громадського формування охорони громадського 

порядку і державного кордону, військовослужбовця) можуть бути застосовані 

заходи впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП:  зобов'язання публічно або в 

іншій формі попросити вибачення у потерпілого; попередження; догана або 

сувора догана; передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх 

замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу [3]. 

Неможливість неповнолітніх самостійно забезпечувати захист своїх прав 

та законних інтересів у реальному житті, надає можливість забезпечення цієї 

функції органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. 

Здійснивши аналіз сучасного стану дослідження поняття та особливостей 

адміністративно-правового забезпечення прав та законних інтересів 

неповнолітніх в Україні, доходимо до висновку, що це питання не врегульовано 

належним чином на законодавчому рівні. Неповнолітні в Україні займають 

особливе місце серед інших суб’єктів адміністративного права, тому 

адміністративно-правове забезпечення їхніх прав та законних інтересів має 

бути на належному рівні. 
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Стаття призначена дослідженню проблемних аспектів  в визначені законних 

повноважень самостійно виявляти факт адміністративного правопорушення, 

пов’язаного з корупцією органами Національної поліції України з точки зору 

практичного застосування. 

Ключові слова: адміністративне правопорушення, фінансовий контроль, 

національна поліція, державна служба, служба в органах місцевого 

самоврядування. 

На сьогоднішній день в судах України є розповсюдженими справи, 

пов’язані із притягненням осіб до адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією. Одним із найпоширеніших 

адміністративних корупційних правопорушень, є порушення вимог фінансового 

контролю, відповідальність за яке передбачена статтею 172-6 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).  

Згідно статті 221 КУпАП, повноваження розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, передбачені, в тому числі за порушення 

вимог фінансового контролю, відносяться до компетенції суддів. В більшості 

випадків, розгляд вказаних адміністративних справ даної категорії 

здійснюється на підставі матеріалів адміністративної справи, які надходять до 

суду переважно від органів Національної поліції.  

Вказане свідчить про те, що саме працівники органів Національної поліції 

України, встановлюють та перевіряють факт вчинення відповідною особою 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена 
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статтею 172-6 КУпАП. Проте, розглядаючи вказані адміністративні справи, 

суди часто залишають поза увагою та не досліджують і не встановлюють того 

факту, чи відноситься взагалі до компетенції органів Національної поліції 

України повноваження, пов’язані з контролем та перевіркою декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  

Тобто, чи уповноважені органи Національної поліції самостійно виявляти 

та фіксувати факти вчинення корупційного правопорушення, що проявляється у 

складанні протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, відібранні пояснень у винної особи тощо.  

Розкриваючи суть вказаного питання необхідно дослідити порядок 

зібрання доказів щодо встановлення факту вчинення особами, уповноваженими 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, порушення 

вимог фінансового контролю, відповідальність за яке передбачена ст. 172-6 

КУпАП. 

Сучасні вітчизняні дослідники, якірозкривали проблематику процедурних 

питань у справах, пов’язаних з корупцією М. Коропатов, А. Гайдук,                 

С. Гончарук, Е. Демський, Т. Хабарова, М. Бездольний та інші розкрили деякі 

проблемні аспекти повноважень органів Національної поліції України 

самостійно виявляти факт адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією. 

Одним із найпоширенішим видом адміністративного правопорушення, за 

кількістю справ у судах, порушення пов’язане за неподання або несвоєчасне 

подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, чимпорушують вимоги 

частини першої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – 

Закон), відповідальність за яке передбачена частиною першою                 

статті 172-6 КУпАП. 

Відповідно до частини першої статті 45 Закону особи, зазначені у пункті 1, 

підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, 

зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному 
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веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), 

за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. 

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 12 Закону України «Про 

запобігання корупції» Національне агентство з метою виконання покладених на 

нього повноважень має право приймати з питань, що належать до його 

компетенції, обов’язкові для виконання нормативно-правові акти. Відповідно 

частині п’ятій статті 12 Закону нормативно-правові акти Національного 

агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та 

включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. 

Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до 

Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються 

державною мовою в офіційних друкованих виданнях. Нормативно-правові акти 

Національного агентства, які пройшли державну реєстрацію, набирають 

чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими 

актами, але не раніше дня офіційного опублікування. 

Відповідно до підпункту 2 пункту першого Рішення № 2 від 10.06.2016 

Національного агентства з питань запобігання корупції, зареєстрованого  в 

Міністерстві юстиції України від 15.07.2016 №958/29088 «Про початок роботи 

системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування» із змінами, 

внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції № 1 від 18.08.2016, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

19.08.2016 № 1153/29283, визначено, що система подання та оприлюднення 

відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування розпочинає свою роботу для усіх інших суб’єктів 

декларування, передбачених Законом не зазначених в підпункті 1 пункту 

першого вказаного з 00 годин 00 хвилин  01 січня 2017 року. 
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Відповідно до підпункту 1 пункту 5 розділу II Порядку формування, 

ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, затвердженого Рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції № 3 від 10.06.2016, зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України від 15.07.2016 за № 959/29089, щорічна декларація суб’єкта 

декларування подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 

хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює 

звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому 

подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. 

Отже, порушивши вимоги, частини першої статті 45 Закону України «Про 

запобігання корупції», а саме коли суб’єкт декларування  невчасно, тобто після 

00 годин 00 хвилин 01 квітня поточного року, шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті Національного агентства, декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

(далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним 

агентством, вчиняє адміністративне правопорушення, відповідальність за яке 

передбачена частиною першою статті 172-6 КУпАП. 

Датою вчинення адміністративного правопорушення являється день 

несвоєчасного подання суб’єктом декларування декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Місцем вчинення правопорушення є населений пункт де розміщується 

установа, організація чи підприємство, де перебуває на посаді суб’єкт 

декларування. Оскільки обов’язок подати щорічну декларацію виник у суб’єкта 

у зв’язку з перебуванням на даній посаді. 

Моментом виявлення правопорушення є момент складення протоколу, 

оскільки зібрані матеріали та фактичні дані потребують ґрунтовного аналізу і 

опрацювання, після чого уповноваженим суб’єктом може бути зроблено 

висновок про наявність у діях особи складу адміністративного 

правопорушення. Процесуально такий висновок оформляється у вигляді 

протоколу про адміністративне правопорушення. 
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Дії уповноваженої особи, що має право складати протоколи, до моменту 

його складення можуть свідчити лише про виявлені окремі ознаки 

правопорушення, але факт, що виявлене діяння містить склад 

адміністративного правопорушення (встановлено об’єкт, об’єктивну сторона, 

суб’єкт, суб’єктивну сторона),  зазначається  тільки при складанні протоколу і 

саме з дати його складання слід рахувати строк накладання стягнення, який 

зазначається при складенні протоколу про адміністративне правопорушення. 

Відповідно до частини 2 статті 254 КУпАП, протокол про адміністративне 

правопорушення, у разі його оформлення, складається не пізніше двадцяти 

чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у 

двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягається 

до адміністративної відповідальності. 

Згідно із роз’ясненнями Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності,                 

скероване 11.09.2018 голові Національної поліції України, дане положення 

означає, що визначений статтею 254 КУпАП строк для складання протоколу 

починає свій відлік лише після того як в посадової особи, уповноваженої 

складати протокол, буде достатньо фактичних даних для висновку про 

наявність в діях чи бездіяльності особи вини у вчиненні правопорушення, 

наявності всіх достатніх  даних для заповнення та складання протоколу, а 

моментом виявлення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення  є 

момент, коли особа, уповноважена на складання протоколу, здобула 

можливість за участі особи, яка вчинила адміністративне правопорушення 

здійснити дії, визначені частинами 2-4 статті 256 КУпАП, в тому числі щодо 

надання пояснень [3]. 

Однак, адміністративне стягнення за вчинення корупційного 

правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців із дня 

виявлення, але не пізніше двох років із дня його вчинення (ч. 3 ст. 38 КУпАП). 

Для визначення початку перебігу строку давності притягнення особи до 

адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, 

пов’язане з корупцією, важливу роль відіграють як день вчинення, так і день 

виявлення правопорушення. 
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Керуючись принципом верховенства права і дотримуючись букви закону 

варто наголосити, що моментом виявлення порушення, пов’язаного з 

корупцією є момент отримання інформації про таке порушення 

уповноваженими (особою чи органом державної влади). При цьому складання 

адміністративного протоколу про вчинення порушення, пов’язаного з 

корупцією – є лише окремою процесуальною дією, вчиненою на підставі 

виявленого факту порушення, пов’язаного з корупцією (факт виявлення 

порушення – це окрема подія, яка завжди передує складанню протоколу про 

вчинення порушення). 

Тобто, якщо до Національного агентства, національної поліції чи органів 

прокуратури, від викривача, надійшло повідомлення про вчинення особою 

порушення, пов’язаного з корупцією, – то моментом виявлення порушення є 

час надходження цього повідомлення до відповідного уповноваженого органу, 

а якщо ідентичні повідомлення надійшли до різних органів, чи посадових осіб, 

уповноважених складати такі протоколи, – моментом виявлення вважається 

перше (за часом отримання) надходження такого повідомлення до 

уповноваженого (органу чи особи). 

В тому числі, прихильники позиції, які вважають ,що моментом виявлення 

порушення, пов’язаного з корупцією, є дата складання адмінпротоколу, – 

зауважують, що законодавче обмеження строків збору документів, складання 

адмінпротоколу та розгляду цього протоколу судом є перешкодою для 

притягнення «корупціонера» до відповідальності (оскільки 90 днів замало для 

такої роботи). А саме  розуміння змісту статі 38 КУпАП дозволяє посадовим 

особам, уповноваженим на складання адмінпротоколів, одночасно зловживати і 

нехтувати своїми посадовими обов’язками, в частині належного та вчасного 

розгляду інформації про факт вчинення порушення, пов’язаного з корупцію. 

Стосовно спеціальних уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, 

то вУкраїні створена і діє єдина комплексна система уповноважених суб’єктів, 

покликаних забезпечити виявлення, досудове розслідування і запобігання 

корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним із корупцією. 
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Такими органами відповідно до Закону № 1700 є: Національне антикорупційне 

бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Державне бюро 

розслідувань, Служба безпеки України, НАЗК та Національна поліція України 

[1]. 

Стосовно Національної поліції України то до її структури входить два 

підрозділи уповноважені на складання адміністративних протоколів пов’язаних 

з корупцією, в межах компетенції, а саме: департамент стратегічних 

розслідувань та департамент внутрішньої безпеки - які наділені даними 

повноваженнями відповідност. 255 КУпАП, ст. 1 Закону України «Про 

запобігання корупції». 

 Дані підрозділи уповноважені складати протоколи відносно суб’єктів 

зазначених в ст. 3 Закону, окрім суб’єктів, які займають відповідальне та 

особливо відповідальне становище. 

На сьогоднішній день в судах часто постає питання до відповідності 

законних повноважень органів Національної полії України самостійно виявляти 

факти адміністративні правопорушення пов’язані з корупцією, так як це не 

передбачено Законом, а покладено відповідно до чч.1-2 ст. 48 цього Закону на 

НАЗК, а саме Національне агентство проводить щодо декларацій, поданих 

суб’єктами декларування, такі види контролю: щодо своєчасності 

подання;щодо правильності та повноти заповнення;логічний та арифметичний 

контроль.Національне агентство проводить повну перевірку декларацій 

відповідно до цього Закону [1]. В такому випадку вище зазначені підрозділи 

поліції уповноважені тільки на складання адміністративних протоколів про 

запобігання корупції, які були виявлені НАЗК. 

Але, з іншого боку, слід враховувати чч.2-3 ст. 23 Закону України «Про 

Національну поліцію України», де поліція відповідно до покладених на неї 

завдань: виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів 

для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, 

адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та 

адміністративні правопорушення.Також відповідними внутрішніми наказами 

Національної  поліції України, наприклад для Департаменту стратегічних 



149 

розслідувань –це положення «Про Департамент стратегічних розслідувань 

Національної поліції України» затверджений наказом № 1077 Національної 

поліції України від 23.10.2019 року, а саме,  розділу 3 «Функції», відповідно до 

якого ДСР НПУ: 

п.22 - здійснює моніторинг та аналіз стану дотримання антикорупційного 

законодавства особами, на яких поширюється дія ст. 3 Закону; 

п. 23 - здійснює збирання доказів про вчинення корупційних 

правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

п. 24 - здійснює складання в межах компетенції протоколів про 

правопорушення, пов’язані з корупцією, та направлення їх до судів 

установленому порядку[4]. 

Таким чином, розглядаючи питанняпроблемних аспектів  в визначені 

законних повноважень самостійно виявляти факт адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з корупцією  на прикладі Національної поліції 

України потребує удосконалення, в розрізі, чіткого та вичерпаного  розподілу 

повноважень не тільки для Національного агентства з питань запобігання 

корупції, як це передбачено Законом, а і для всіх спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері протидії корупції. 
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В статті проаналізовано норми чинного законодавства України, що 

регулюють процедуру ліквідації юридичних осіб. Розглянуто види ліквідації 

юридичних осіб і розкрито їх особливості, які передбачені законодавством 

України. Визначено відмінності між ліквідацією та реорганізацією юридичних 
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ліквідація, юридичні особи, підстави ліквідації юридичних осіб. 

Діяльність суб’єктів господарювання забезпечує виробництво, обмін, 

реалізацію матеріальних і нематеріальних благ у сфері суспільного 

виробництва кожної країни. У зв’язку з динамічним розвитком господарських 

правовідносин постає питання внесення змін до чинного законодавства, яке 

регулює підстави та порядок припинення діяльності суб’єктів господарської 

діяльності, з метою уникнення колізій та прогалин у ньому. Сьогодні в нашій 

країні існує судова практика, коли скасовується державна реєстрація 

юридичних осіб, однак за чинним законодавством України ця обставина не є 

підставою для ліквідації суб’єкта господарювання. Після скасування державної 

реєстрації такі суб’єкти зазвичай продовжують існувати, однак поза 

юридичною площиною, забезпечуючи цим самим процвітання тіньового 

сектору економіки. У зв’язку із цим постає нагальна потреба внесення змін до 

чинного законодавства щодо регулювання інституту припинення діяльності 

господарюючих суб’єктів. 

У науковій літературі питання правового регулювання припинення 

діяльності суб’єктів господарювання досліджувалися в працях таких 

вітчизняних науковців: В.В. Луць, О.М. Вінник, В.В. Джуня,                

Г.Л. Знаменського, О.Р. Кібенко, О.М. Зубатенко, В.П. Мілаш, В.С. Щербини, 

М.І. Тітова, В.К. Мамутова та інших. 
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Метою даного дослідження є аналіз основних аспектів порядку ліквідації 

суб'єктів підприємницької діяльності. 

Процедура ліквідації регулюється багатьма нормативно-правовими актами, 

зокрема Цивільним та Господарським кодексами України, законами України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», 

«Про господарські товариства» та ін. [5, с. 88]. 

Проте на даний час у цивільному законодавстві України взагалі відсутнє 

визначення такого поняття, як «ліквідація юридичної особи», наслідком чого є 

різні підходи в правовому застосуванні такої юридичної процедури, як наслідок 

виникнення деяких проблемних питань, що не врегульовані на законодавчому 

рівні. 

Так, вiдповiдно до ч. 1 ст. 104 ЦК України, юридична особа припиняється 

в результатi реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, перетворення) або 

лiквiдацiї. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до 

єдиного державного реєстру запису про її припинення [6]. 

Стаття 110 ЦК України має назву «Лiквiдацiя юридичної особи», проте її 

змiст не дає визначення самого поняття лiквiдацiї, а ст. 111 ЦК України 

говорить лише про загальний порядок її здiйснення. Водночас особливостi 

процедури лiквiдацiї визначаються практично для всiх видiв та органiзацiйно-

правових форм юридичних осiб окремими нормами ЦК України або ж 

окремими законодавчими актами. Тобто можна дiйти висновку, що цивiльно-

правовi норми, якi регулюють лiквiдацiю юридичних осiб, мають початковий 

характер, що ускладнює саму процедуру, оскiльки потребує звернення до 

великої кiлькостi iнших нормативно-правових актiв. 

Також вiдсутня єдина концепцiя визначення поняття лiквiдацiї юридичної 

особи й у юридичнiй лiтературi. Бiльшiсть науковцiв дотримуються поглядiв, 

що єдиною спiльною рисою всiх визначень поняття лiквiдацiї є саме вiдсутнiсть 

переходу прав та обов'язкiв у порядку правонаступництва до iнших осiб. 

Лiквiдацiя – це процедура, результатом якої є припинення юридичної 

особи, тобто внесення запису про припинення юридичної особи в Єдиний 

державний реєстр юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв, пiсля чого 

компанiя перестає iснувати. 
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Строки лiквiдацiї передбачити дуже важко. У будь-якому разi, строк 

пред'явлення  кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняє свою 

дiяльнiсть, не може бути менше двох мiсяцiв (ч.5 ст.105 Цивiльного кодексу 

України), що встановлює мiнiмальний строк лiквiдацiї. Однак, перевiрки зi 

сторони органiв влади, продаж активiв компанiї, стягнення дебiторської та 

кредиторської заборгованостi, а також багато iнших дiй пов’язаних з 

лiквiдацiєю компанiї, можуть тривати значно бiльше двох мiсяцiв. 

Якщо дуже лаконiчно описати процедуру лiквiдацiї компанiї, то вона 

виглядає наступним чином: компанiя приймає рiшення про лiквiдацiю, 

повiдомляє про це всi органи влади та своїх кредиторiв, звiльняє працiвникiв та 

зупиняє виробництво, проходить аудит в податкових органах та управлiннi 

Пенсiйного фонду України, продає своє майно, передає своїм власникам всi 

грошовi кошти, що залишились, та остаточно лiквiдується в Державнiй 

реєстрацiйнiй службi України. 

Реорганiзацiя - це повна або часткова замiна власникiв корпоративних прав 

пiдприємства, змiна органiзацiйно-правової форми органiзацiї бiзнесу, 

лiквiдацiя окремих структурних пiдроздiлiв або створення на базi одного 

пiдприємства кiлькох, наслiдком чого є передача або прийняття його майна, 

коштiв, прав та обов’язкiв правонаступником. У процесi реорганiзацiї може 

бути задiяний один або кiлька суб’єктiв господарювання.  

Серед основних причин реорганiзацiї здебiльшого виокремлюють такi: 

суттєве розширення дiяльностi пiдприємства, його розмiрiв; згортання 

дiяльностi; необхiднiсть фiнансової санацiї; необхiднiсть змiни повноти 

вiдповiдальностi власникiв за зобов’язаннями пiдприємства; диверсифiкацiя 

дiяльностi; податковi мотиви; необхiднiсть збiльшення власного капiталу                

(з метою покриття потреби в капiталi та пiдвищення рiвня 

кредитоспроможностi)  [3, с. 49]. 

 Цивiльний кодекс України видiляє такi форми реорганiзацiї: злиття, 

приєднання, подiл та перетворення [6].  
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При перетвореннi одного суб’єкта господарювання на iнший на його базi 

з’являється новий суб’єкт з повним правонаступництвом прав та обов’язкiв 

попереднього. Перетворення як засiб реорганiзацiї використовується при змiнi 

власника або форми власностi i в разi змiни органiзацiйно-правової форми 

здiйснення господарської дiяльностi [2, с. 139]. 

Варто зазначити, що припинення суб’єкта господарської дiяльностi в 

Українi може бути здiйснено двома шляхами: лiквiдацiєю чи реорганiзацiєю. 

Цивiльний кодекс України видiляє чотири форми реорганiзацiї: злиття, 

приєднання, подiл та перетворення. Проаналiзувавши рiзницю мiж лiквiдацiєю 

та реорганiзацiєю, можемо зробити висновок, що в першому випадку має мiсце 

остаточне припинення будь-якої дiяльностi якогось суб’єкта господарювання, а 

в другому – одна органiзацiйно-правова форма припиняється i замiнюється на 

нову, тобто дiяльнiсть суб’єкта по сутi повнiстю не припиняється. Припинення 

суб’єкта господарювання може здiйснюватися в добровiльному i примусовому 

порядку вiдповiдно до рiшення власника або уповноважених ним осiб, 

засновникiв суб’єкта господарювання або їхнiх правонаступникiв, а у випадках, 

передбачених законодавством, – за рiшенням суду. 

У спецiальних законодавчих актах визначено конкретнi державнi органи, 

якi надiленi повноваженнями звернення до суду з позовом про припинення 

юридичної особи, а саме: 

1) ч. 4 ст. 58 Закону України «Про захист економiчної конкуренцiї» 

визначено, що, якщо за результатами перегляду рiшень Антимонопольний 

комiтет України приймає рiшення про заборону концентрацiї, державна 

реєстрацiя суб’єкта господарювання, створеного в результатi концентрацiї, 

скасовується в судовому порядку за позовом Антимонопольного комiтету 

України; 

2) п. 31-1 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних 

паперiв в Українi» визначено, що Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку має право, зокрема, звертатися до суду з позовом ( заявою) 

про припинення акцiонерного товариства з визначених пiдстав; 
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3) п. 20.1.37 ст. 20 i п. 67.2 ст. 67 Податкового кодексу України 

встановлено право контролюючих органiв звертатися до суду щодо припинення 

юридичної особи та припинення фiзичною особою-пiдприємцем 

пiдприємницької дiяльностi й/або про визнання недiйсними установчих (за-

сновницьких) документiв суб’єктiв господарювання. 

Таким чином, законодавчi норми, що регулюють процедуру припинення 

юридичних осiб, зокрема й лiквiдацiю, викладенi в таких нормативно-правових 

актах, як Цивiльний кодекс України,  Господарський кодекс України, Закон 

України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-

пiдприємцiв та громадських формувань», Закон України «Про господарськi 

товариства» тощо. 
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ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВНАСЛІДОК ОДНОСТОРОННЬОЇ 

ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ 

Стаття присвячена особливостям теоретичного обґрунтування та 

практичного втілення інституту припинення цивільних зобов’язань внаслідок 

односторонньої відмови від договору. важливе місце в статтії займає 

дослідження практичних аспектів односторонньої відмови від договору як 

способу припинення цивільного зобов’язання з урахуванням зарубіжного 

законодавчого досвіду. 

Ключові слова: зобов’язання, припинення зобов’язання, одностороння відмова 

від договору, припинення прав.  

Реалії змін суспільних відносин диктують необхідність вдосконалення 

цивільного законодавства. Це не могло не торкнутися положень цивільного 

законодавства про припинення зобов’язань в цілому і правил про застосування 

окремих підстав припинення зобов’язань зокрема. Припинення зобов’язань в 

силу особливостей своєї правової сутності має дуже «різний» зміст. З одного 

боку – це найсприятливіший наслідок здійснення належного виконання, що 

приводить до задоволення обох суб’єктів зобов’язання. З іншого боку – це 

вкрай небажаний результат дострокового припинення процесу виконання 

зобов’язання. Незважаючи на такі відмінності в способах проявів припинення 

зобов’язань до теперішнього часу не знайшло однозначного тлумачення своєї 

правової природи. У зв’язку з вищевикладеним представляється необхідним 

системне вивчення припинення зобов’язання внаслідок односторонньої відмови 

від договору.  

У сучасній і зарубіжній цивілістиці існує достатня кількість науково-

теоретичних робіт з проблематики припинення цивільних зобов’язань. Так, 

найбільш повно основні проблеми правового регулювання припинення 
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цивільних зобов’язань розкриваються в працях таких дослідників, як:                

Є.М. Абрамова, З.Р. Барієва, А.М. Блащук, Т. В. Боднар, С. Б. О. С. Іоффе,              

О. А. Г. В. Колодуб, О. І. Булеца, Н. Г. Іваненко, І. Р. Міхно, А. П. Вілкова, 

Калаур, Місяць, А. В. Я. А. Т. О. Домбругова, Ю. О. Заіка, Карабань,                

Б. В. Кіндюк, Музика, О. О. Отраднова, І.С.Продаєвич, Н.М. Процьків,                

Ю.Л. Сенін, О.П. Сергєєв, В.М. Слома, С. К. Соломін, Н. Г. Соломіна,                 

Р. О. Стефанчук, Д. В. Трут та ін. 

Метою cтатті є визначення особливостей припинення зобов’язання 

внаслідок односторонньої відмови від договору  

Відносини зобов’язання є однією із найбільш складних моделей зв’язку 

суб’єктів суспільних відносин у межах певної предметної площини, що 

пов’язані із реалізацією ними власних інтересів, прав та дотримання обов’язків. 

При цьому, з точки зору стабільності, прогнозованості та ефективності 

цивільно-правових відносин, а також непорушності цивільного обігу різного 

роду речей, зобов’язання повинноє виконуватися, а його невиконання тягне за 

собою низку негативних правових наслідків для сторони, що порушила власні 

зобов’язання [1, c. 52]. Негативним стає і результат самої цивільно-правової 

діяльності обох суб’єктів, в тому числі і для подальшого цивільного обороту 

тієї чи іншої речі, що стала предметом порушеного чи неналежним чином 

виконаного зобов’язання. З метою мінімізації подібних негативних наслідків у 

доктрині цивільного права, з’явилися такі інститути, як інститут припинення 

зобов’язання.  

Розміщення цього цивільно-правового інституту в Цивільному кодексі 

України (далі – ЦК України) [6]: глава «Припинення зобов’язання» (Глава 50) 

передує главі «Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за 

порушення зобов’язання» (Глава 51), – свідчить про те, що законодавець 

максимально розширює можливості сторін цивільних відносин для подолання 

та запобігання негативних наслідків у випадку порушення зобов’язань. Тому 

навіть випадки припинення зобов’язання детермінуються на декілька 

різновидів, з метою пошуку суб’єктами відносин найбільш  прийнятних для них 

умов припинення зобов’язання іншим, окрім виконання, способом.  
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Логіка законодавця виходить із плинності суспільних процесів та 

цивільних відносин, із залежності їх від зовнішніх факторів, що досить часто 

негативно впливає на правовий статус та соціально-економічні можливості 

суб’єктів відносин. Саме тому припинення зобов’язання в інших формах, ніж 

його виконання, що само по собі спричиняє негативні наслідки для одного з 

суб’єктів відносин, покликано віднайти можливості для відкриття нових форм 

правовідносин – відносин, що втілюються як наслідки різних способів 

припинення зобов’язання.  

Одним з основоположних принципів цивільного права є принцип свободи 

договору, відповідно до якого громадяни та юридичні особи вільні у 

встановленні своїх прав і обов’язків на основі договору, а також у визначенні 

будь-яких умов договору, що не суперечать законодавству. Іншими словами, 

сторони вільні самостійно вирішувати питання про укладення ними того чи 

іншого договору, про вступ у відносини з певним суб’єктом, про визначення 

конкретного змісту договору, що укладається. 

Однак з моменту укладення договору в дію вступає інший, не менш 

важливий принцип цивільного права – «pacta sunt servanda», відповідно до 

якого з моменту вступу договору в силу він породжує між сторонами правовий 

зв’язок, якому надається обов’язковий характер і який не може бути 

безпідставно розірвано сторонами. Тобто угоди, укладені між суб’єктами 

цивільного права, породжують виникнення цивільно-правових зобов’язань, які 

повинні бути ними виконані [5, c. 29]. 

Незважаючи на дію зазначеного принципу, часто можуть виникати 

ситуації, коли нормальний хід цивільно-правових відносин переривається в 

результаті односторонньої відмови сторони від виконання зобов’язання. 

Всі підстави для односторонньої відмови від виконання зобов’язання 

можливо розбити на дві групи. В першу групу можна включити випадки, коли 

за законом здійснення права на відмову пов’язано з певними умовами, а саме в 

зв’язку з очікуваним або таким, що відбулось порушенням договору однією з 

його сторін або в зв’язку з іншими обставинами, не пов’язаними з порушенням 
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договору. До другої групи належать випадки, коли за законом відмова 

здійснюється уповноваженою стороною незалежно від будь-яких умов на 

власний розсуд в будь-який час, а саме в зв’язку з особисто-довірчим 

(фідуціарним) характером договірних відносин сторін або ж особливою 

значущістю суб’єктивних якостей однієї з них, або в силу того, що договір 

укладено без зазначення строку його дії, а також економічно більш слабкою 

стороною договору тощо. 

Так, сторони договору можуть припинити договірне зобов’язання за 

взаємною домовленістю. У даному разі їх взаємоузгоджена відмова від 

договору, за своєю правовою природою, є правоприпинювальним правочином, 

спрямованим на припинення договірного зобов’язання. У разі ж, коли одна 

сторона, у випадках, передбачених договором або законом, відмовляється від 

договору у повному обсязі, вчинення нею дій, спрямованих на припинення 

договірного зобов’язання, за своєю правовою природою теж є правочином, але 

одностороннім [3, c.  162].  

Разом з тим, обидва зазначені правочини, як двосторонній, так і 

односторонній, є способами припинення (розірвання) договору.  

ЦК України встановлює право на односторонню відмову від договору у 

багатьох випадках. Так, наприклад, у випадках, передбачених статтями 665, 

666, 672, 678, 684, 690, 692, 695, 766, 782 ЦК України, зазначене право 

пов’язане з порушенням договору, а у випадках, визначених статтями 408, 724, 

739, 763, 790 ЦК України – не пов’язане з порушенням договору.  

До першої групи відноситься випадок, що став предметом розгляду 

Балтського районного суду Одеської області. Так, 23.12.2014 року зазначений 

суд, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Балта 

цивільну справу за позовом  ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розірвання договору 

довічного утримання, – вирішив задовольнити позов у повному обсязі.  

Позивачка звернулася до суду із позовом до ОСОБА_2 про розірвання договору 

довічного утримання. Свої позовні вимоги мотивувала тим, що 13.04.2009 року 

між нею та відповідачкою ОСОБА_2 було укладено договір довічного 
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утримання. Відповідно до умов договору відповідачка зобов’язалася довічно 

позивачку утримувати, забезпечувати харчуванням, надавати необхідну 

грошову допомогу, забезпечувати лікарськими засобами на підставі виданих 

лікарями рецептів, а також у разі її смерті здійснити поховання за свій рахунок. 

Замість цього позивачка передає їй у власність квартиру АДРЕСА_1. Спочатку 

відповідачка сумлінно виконувала свої зобов’язання, але протягом 2014 року 

умови договору довічного утримання виконувати відмовляється, посилаючись 

на те, що не має змоги їх виконувати і не бажає в подальшому це робити. 

Зазначені обставини можуть бути підставою для розірвання укладеного між 

сторонами договору довічного утримання.  

Суд, вивчивши матеріали справи, дослідивши надані суду докази, вважає 

позов обґрунтованим, і таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав. 

Згідно п. 19 Договору довічного утримання, цей договір може бути розірваний 

за погодженням сторін, а у випадку невиконання його умов і відмови від 

добровільного розірвання однією із сторін – в судовому порядку.  

Як встановлено судом відповідачка не виконує обов’язки, покладені на 

нею Договором довічного утримання. Відповідачка в добровільному порядку 

відмовляється від розірвання Договору. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 755 ЦК 

України договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний за 

рішенням суду на вимогу відчужувача у разі невиконання або неналежного 

виконання набувачем своїх обов’язків незалежно від його вини.  

На підставі ч. 1 ст. 756 ЦК України у разі розірвання договору довічного 

утримання (догляду) у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням 

набувачем обов’язків за договором, відчужувач набуває право власності на 

майно, яке було ним передане, і має право на його повернення. У цьому разі 

витрати, зроблені набувачем на утримання та (або) догляд відчужувача не 

підлягають поверненню.  За таких обставин суд приходить до висновку, що 

позовну заяву ОСОБА_1 про розірвання договору довічного утримання, 

необхідно задовольнити [4].  
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На підставі аналізу наведеного прикладу можна дійти висновку, що у 

даному разі одностороння відмова від договору є санкцією за порушення умов 

договору другою стороною.  

Але необхідно пам’ятати, що одностороння відмова від договору може 

вчинятись і за відсутності порушення з боку контрагента договірного 

зобов’язання.  

За правом усіх країн, що розглядаються, основною правомочністю 

сторони, яка має право на односторонню відмову від договору, є право на 

власні дії, а не на дії другої сторони договору, а безпосередньою метою 

зазначеної поведінки є задоволення інтересів уповноваженої сторони. 

Юридичні ж наслідки настають незалежно від волі другої сторони договору.  

Випадки односторонньої відмови від договору у разі його порушення 

необхідно відрізняти від відмови від договору у разі, коли порушення не було. 

Сучасне цивільне право всіх досліджуваних країн закріплює таке право, 

зокрема у разі укладення договорів за участю споживачів.  

Так, наприклад, згідно з § 1829 Цивільного кодексу Чеської Республіки 

(далі – ЦК ЧР) споживач має право відмовитися від договору протягом 

чотирнадцяти днів. Строк у даному разі розпочинається з моменту укладення 

договору, а якщо мова йде про: а) договір купівлі-продажу, то з дня отримання 

товару; б) договір, предметом якого є декілька видів товарів або поставка 

кількох частин, то з дня  отримання останньої партії товару; в) договір, 

предметом якого є регулярна поставка товару, що повторюється [7].  

Згідно з ч. 2 §1829 ЦК ЧР у разі, якщо споживач не був поінформований 

про право відмовитись від договору згідно із § 1820 ч. 1 п. «е», то «споживач» 

може розірвати договір протягом одного року та чотирнадцяти днів після 

початку обчислення строку для відмови. При цьому, якщо протягом цього 

строку споживач був поінформований про своє право відмовитись від договору, 

то починає обчислюватись чотирнадцятиденний строк для відмови від договору 

з моменту, коли споживачеві було вручено роз’яснення.  
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Поряд із цим, ЦК ЧР визначає випадки, коли споживач не може 

відмовитись від договору. Так, наприклад, згідно з § 1837 споживач не може 

відмовитись від договору: про надання послуг, якщо вони були здійснені за 

його спеціальною згодою до сплину строку на відмову від договору і якщо 

підприємець перед укладенням договору поінформував споживача, що у такому 

випадку він не має права відмовитись від договору; про поставку товарів або 

послуг, ціна яких залежить від коливань фінансових ринків, що не залежать від 

волі підприємця і які можуть виникнути протягом строку для відмови від 

договору; про поставку алкогольної продукції, яка може бути поставлена лише 

зі спливом тридцяти днів, а вартість якої залежить від коливань фінансових 

ринків, що не залежать від волі підприємця; про поставку товарів, що були 

адаптовані до побажань споживача або до його особистості та ін.  

У доктрині цивільного права А. М. Блащуком була висловлена позиція, 

що «…наведена в ч. 3 ст. 651 ЦК України норма дає підстави для певних 

критичних суджень, оскільки побудована таким чином, що створює враження 

про абсолютне право особи на односторонню відмову від договору. У зв’язку з 

цим виникає логічний висновок про можливість судового оспорювання такої 

відмови. І воно цілком справедливе, адже друга сторона може довести 

безпідставність односторонньої відмови від договору та вимагати у такому разі 

реального його виконання» [2, c. 60]. Автор у дисертаційному дослідженні 

«Припинення договірних зобов’язань у цивільному праві України» пропонував 

доповнити ст. 651 ЦК нормою про можливість оспорення в судовому порядку 

односторонньої відмови від договору другою стороною. Дана наукова теорія до 

цього часу не знайшла свого закріплення в Цивільному кодексі України.  

На нашу думку, у внесенні таких змін до ст. 651 ЦК немає потреби, 

оскільки право на захист закріплене на рівні Конституції України3 (ст. 50 – 

права і свободи людини і громадянина захищаються судом), Цивільного 

процесуального кодексу України4 (ст. 3 – кожна особа має право в законодавчо 

встановленому порядку звернутися до суду за захистом своїх порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів), передбачено в 
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Загальній частині ЦК України (ст. 15 – право на захист цивільних прав та 

інтересів… у разі їх порушення, невизнання або оспорювання). Також 

відповідно до ст. 16 ЦК кожна особа має право звернутися до суду за захистом 

свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.  

Таким чином, встановлено, що спосіб припинення зобов’язання – це 

забезпечений правовим регулюванням комплекс процесів здійснення прав і 

виконання обов’язків суб’єктами зобов’язання на стадії його припинення. 

Обґрунтовано, що сторони договору можуть припинити договірне зобов’язання 

за взаємною домовленістю. У даному разі їх взаємоузгоджена відмова від 

договору, за своєю правовою природою, є правоприпинювальним правочином, 

спрямованим на припинення договірного зобов’язання. У разі ж, коли одна 

сторона, у випадках, передбачених договором або законом, відмовляється від 

договору у повному обсязі, вчинення нею дій, спрямованих на припинення 

договірного зобов’язання, за своєю правовою природою теж є правочином, але 

одностороннім.  
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У статті досліджено теоретико-правові та прикладні аспекти 

господарського договору в Україні. Проаналізовано загальний порядок їх 

укладення. Визначається, що основне значення господарського договору 
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Будь-яке наукове юридичне дослідження містить альтернативу і 

невизначеність, що обумовлює ймовірнісний характер отриманих результатів. 

Ось чому так важливо знати шляхи наближення до істини. При окресленні 

предмета теорії господарського договору необхідно визначити точку зору, з 

якої повинні аналізуватися правові явища, що входять в поняття 

господарського договору. Галузевий підхід до вивчення проблеми в 

правознавстві є не що інше, як своєрідна форма юридичного мислення. 

Дослідження форм мислення, логічних категорій - дуже важливе і необхідне 

завдання, і хоча б тому, що вдосконалення законодавства органічно пов'язане з 

розвитком методології юридичної науки. 
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Станом на тепер питання юридичної природи поняття договору загалом, а 

також господарського договору як його різновид залишається досить складним 

та багатоаспектним у юридичній науці. Тематиці форм господарського 

договору присвячується достатня увага правових експертів, хоча при цьому й 

відсутні єдині уніфіковані підходи. З огляду на вказане, видається корисним і 

необхідним здійснити узагальнення наявних у теорії національного права та 

законодавства підходів до розуміння відповідних правових явищ. 

Отже, розпочати огляд дослідження питання варто з виявлених у 

юридичній літературі справедливих тверджень про те, що кодифікація 

господарського законодавства України надала потужного імпульсу розвитку 

сучасної теорії господарського договірного права як одного з ключових 

інститутів господарського права, а закріплення у Господарському кодексі 

України загальних положень про господарські зобов’язання та господарські 

договори, а також норм про договори в окремих галузяхгосподарювання стало 

суттєвим кроком у наданні системності нормам численних актів законодавства, 

якими регулюються господарські договірні відносини.  

Метою статті є розкриття поняття, особливостей, порядку укладення 

господарського договору в сучасних умовах. 

Незважаючи на те, що за роки незалежності України було прийнято низку 

законодавчих актів, які певною мірою регулюють i договірні відносини у сфері 

господарювання, господарське законодавство в цій частини потребує 

постійного вдосконалення. Також збільшилась велика кількість договорів, що 

не відповідає вимогам закону. Сьогодні в Україні питання, пов’язані із 

теоретико-правовими засадами господарських договорів, набули великої 

актуальності і перебувають у центрі наукової уваги. Серед науковців, які 

досліджували ці питання, слід відмітити таких, як: О. Беляневич, С. Вавженчук, 

В. Мамутов, В. Мілаш, В. Щербина та інші.  

Як особлива категорія господарського законодавства і права України, 

господарський договір має певну правову основу. Господарські договори в 

Україні з прийняттям Господарського кодексу регулюються: а) загальними       
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(про зобов’язання, договір,зобов’язання, що випливають з договорів) і 

спеціальними (купівля-продаж, поставка, контрактація сільськогосподарської 

продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами, лізинг, підряд, 

будівельний підряд, виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт, перевезення, транспортне 

експедирування, зберігання на товарному складі, позика, кредит, 

банківськийвклад, банківський рахунок, факторинг, комерційна концесія тощо) 

статтями Цивільного кодексу; б) нормативно-правовими актами господарського 

законодавства: Господарським кодексом України, законами України про окремі 

види господарської діяльності (інвестиційну, зовнішньоекономічну, 

транспортну тощо) [1]. 

В.С. Щербина визначає господарський договір як господарське 

правовідношення між двома або більше суб’єктами, змістом якого є їхні 

договірні зобов’язання діяти певним чином: передати і прийняти майно, 

виконати роботу, надати послуги тощо. Він зазначає, що згідно із законом 

господарський договір співвідноситься з юридичною категорією 

господарського зобов’язання, змістом якого є сукупність господарських 

зобов’язань сторін, тобто їх взаємних прав і обов’язків, що виникають саме з 

такого договору. Тобто категорія господарського договору є узагальненою 

щодо договірних господарських зобов’язань [6, с. 342]. 

Осмислюючи поняття договору, не можемо залишити без уваги 

справедливі твердження С.Я. Вавженчука про те, що договір урегульовує 

суспільні відносини, які при цьому не втрачають свого фактичного змісту, а 

лише трансформуються, набуваючи додаткової властивості. Більше того, 

значення договору, як зазначає цей науковець, все більше зростає, оскільки він 

допомагає усувати прогалини у праві, врегульовуючи ті суспільні відносини, 

які не врегульовані законодавством [2, с. 11]. 

З одного боку, договір є досить універсальним поняттям, адже його 

конструкція знаходить своє застосування в різних галузях права та 

законодавства. З огляду на цю характерну особливість договору,                 
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О.А. Беляневич у своїх дослідженнях цілком справедливо зазначає, що сам 

термін «договір» виступає науковою абстракцією, узагальненням вищого рівня, 

яке конкретизується в кожній галузі на рівні окремих інститутів (субінститутів)             

[3, c. 12].  

Розглядаючи наукові підходи до розуміння поняття договору,                

С. Я. Вавженчук зазначає, що в теорії цивільного права договір можна 

розглядати з трьох точок зору: по-перше, як підставу виникнення 

правовідношення; по-друге, як саме правовідношення, яке виникло із цієї 

підстави; по-третє, як форму, якої відповідне правовідношення набуває. 

Окремо, як зазначається, виділяється змішаний науковий підхід, який об’єднує 

окремі ознаки зазначених точок зору [2, с. 11]. 

На думку В. С. Мілаш, сьогодні у правовій науці чітко виокремлюються 

чотири основні теорії договору, які намагаються розкрити сутність означеної 

юридичної конструкції: 

1) «угодницька теорія» (договір – це угода сторін про встановлення, зміну 

чи припинення прав та обов’язків); 2) «зобов’язальницька теорія» (договір 

ототожнюється з договірними зобов’язаннями); 3) «теорія обіцянки (promise)» 

(договір – це обіцянка або набір обіцянок, на які може покластися контрагент); 

4) «актова теорія» (договір – це сумісно здійснені відокремлені волевиявлення 

двох або більше управнених суб’єктів права, які спрямовані на регулювання 

поведінки цих та/або інших суб’єктів і якими встановлюється на підставі 

реальної або припущеної згоди правовий результат – правовий акт) [5, с. 21]. 

В. М. Малишко досить переконливо визначає договір (у контексті 

цивільно-правового договору) як правомірний правочин (правомірна угода) 

взаємоузгодженої волі двох і більше сторін, спрямованої на виникнення, зміну 

або припинення прав та обов’язків у формі зобов’язального правовідношення 

та на врегулювання відносин між цими сторонами шляхом закріплення цих 

прав та обов’язків, як правило, у формі відповідних умов договору, у 

визначеній законом формі [4, с. 115]. 
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В. С. Мілаш наводить визначення договору (як правового акта) як 

здійсненого у необхідній формі акта згоди двох або більше управнених 

суб’єктів (сторін договору), спрямованого на індивідуальне регулювання 

поведінки між ними, а в окремих випадках також їхніх взаємовідносин з 

іншими суб’єктами права, завдяки якому досягаються необхідні правові 

результати: 

– встановлення мікронорм (індивідуальних правил поведінки, що походять 

від самихучасників суспільних відносин та є проявомавтономії волі сторін); 

– створення цілісної моделі поведінки (усієї сукупності прав та обов’язків) 

сторін договору шляхом інтеграції мікронорм та юридичних норм; 

– виникнення галузевих правовідносин зобов’язального, а іноді й речового 

та/або організаційного (загальноцільового) характеру [5, с. 35]. При цьому 

варто зазначити, що вказаний науковець подібним чином конструює і 

визначення господарського договору (відповідне визначення наведене далі). 

У ст. 174 ГК України визначено, що господарські зобов’язання можуть 

виникати, серед іншого, з господарських договорів та інших угод, 

передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які 

йому не суперечать. У такій площині господарський договір розглядається саме 

як підстава (юридичний факт), з якою пов’язується виникнення насамперед 

зобов’язальних, а також інших видів правовідносин.  

Поняття господарського договору визначається за допомогою його ознак, 

що дозволяють відокремити його від інших видів договорів (у тому числі 

цивільних). До таких ознак належать: 

1) Особливий суб’єктний склад (зазвичай господарські договори 

укладаються за участю суб’єктів (суб’єкта) господарювання. Найчастіше 

сторонами в господарському договорі є суб’єкти господарювання, проте такі 

договори можуть укладатися і за участю інших учасників господарських 

відносин – органів/організацій господарського керівництва, негосподарських 

організацій, громадян як засновників суб’єктів господарювання. 
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2) Спрямованість на забезпечення господарської діяльності учасників 

договірних відносин матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, 

реалізації виробленої ними продукції (робіт, послуг) тощо. 

3) Тісний зв’язок з плановим процесом, насамперед внутрішньо фірмовим 

плануванням учасників господарських відносин, а також державним (щодо 

суб’єктів, які функціонують на державній формі власності, підприємств 

мопополістів) і комунальним (щодо підприємств та організацій комунальної 

форми власності). 

4) Поєднання в господарському договорі майнових (виготовлення/передача 

продукції, її оплата тощо) та організаційних елементів (визначення порядку 

виконання, передання-приймання виконання, підстав дострокового розірвання 

договору, порядку розгляду спорів між сторонами договору тощо). 

5) Обмеження договірної свободи з метою захисту інтересів споживачів 

(вимоги щодо якості та безпеки товарів, робіт, послуг) та 

загальногосподарських інтересів, у тому числі щодо захисту економічної 

конкуренції, національного товаровиробника тощо (типові договори, заборона 

застосування методів недобросовісної конкуренції, обов’язковість укладення 

державних контрактів для окремих категорій суб’єктів господарювання, 

ліцензування та квотування зовнішньоекономічних операцій тощо). 

6) Можливість відступлення від принципу рівності сторін (державні 

контракти, договори приєднання, договори, що укладаються в межах рамочних 

контрактів) [2, с.115]. 

Договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми 

договору не встановлені законом. Якщо сторони домовилися укласти договір у 

певній формі, він вважається укладеним із моменту надання йому цієї форми, 

навіть якщо законом ця форма для такого виду договорів не вимагалася. 

Щодо господарського договору діє загальне правило, відповідно до якого 

він повинен бути укладений у письмовій формі і підписаний уповноваженими 

на те особами. Ст. 181 ГК України ст. 208 ЦК України передбачає можливість 

сторонам обирати один із видів письмової форми укладення договору, а саме: 
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повну письмову форму, під якою розуміється як єдиний документ, так і 

комплект документів, що об’єднуються одним змістом договору, що зумовлено 

низкою чинників і насамперед необхідністю ведення бухгалтерського обліку та 

звітності суб'єктами господарських правовідносин, захистом інтересів сторін 

договору. 

Усна форма застосовується як виключення щодо договорів (двосторонніх і 

багатосторонніх правочинів), що повністю виконуються під час їх укладання     

(ч. 1 ст. 206 ЦК України), за винятком правочинів, що підлягають державній 

реєстрації та/або нотаріальному посвідченню, а також правочинів, для яких 

недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність. Проте у такому 

випадку (вчинення правочину в усній формі) організації - юридичній особі, яка 

сплатила товари чи послуги, обов'язково іншою стороною має бути виданий 

документ, що підтверджує підставу сплати та суму одержаних грошових коштів 

(ч. 2 ст. 206 ЦК України). 

Що стосується змісту господарського договору, то його становлять умови, 

визначені угодою сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення 

господарських зобов’язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються 

ними як обов’язкові умови договору відповідно до законодавства. Згідно з ч. 3 

ст. 180 ГК України під час укладення господарського договору сторони 

зобов’язані в будьякому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору 

таким чином: умови про предмет у господарському договорі повинні визначати 

найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, 

послуг), а також вимоги до їх якості; ціна є істотною умовою лише для тих 

господарських договорів, за якими одна сторона зобов’язана сплатити іншій 

певну суму грошових коштів; строком дії господарського договору є час, 

упродовж якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на 

основі цього договору. 

Загальний порядок укладення господарського договору складається з таких 

стадій: проект договору, протокол розбіжностей, безпосереднє врегулювання 

розбіжностей. На кожній із цих стадій процес укладення договору має бути 

завершений, якщо сторони дійшли згоди за всіма його істотними умовами                 

[5, с.133].  
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Так,  зокрема,  сторона,  яка одержала проект договору, у разі згоди з його 

умовами оформляє договір відповідно до вимог ч. 1 ст. 181 ГК України і 

повертає один примірник договору другій стороні або надсилає відповідь на 

лист, факс, телеграму тощо у двадцятиденний строк після одержання договору. 

За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала 

проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться 

застереження у договорі, та у двадцятиденний строк надсилає другій стороні 

два примірники протоколу розбіжностей разом із підписаним договором [6,с. 

45]. Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору, зобов’язана 

протягом двадцяти днів розглянути його, в цей же строк вжити заходів для 

врегулювання розбіжностей із другою стороною та включити до договору всі 

прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишились неврегульованими, 

передати в цей же строк до суду, якщо на це є згода другої сторони. За 

досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов, зазначених у 

протоколі розбіжностей, така згода повинна бути підтверджена у письмовій 

формі (протоколом узгодження розбіжностей, листами, телеграмами тощо). У 

випадках, якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського 

договору, він вважається не укладеним (таким, що не відбувся). Якщо одна зі 

сторін здійснила фактичні дії щодо його виконання, правові наслідки таких дій 

визначаються нормами Цивільного кодексу України або за домовленістю сторін 

[6, с.135]. Спеціальними законодавчими актами передбачено обов’язкову 

державну реєстрацію господарських договорів певного виду, зокрема: договору 

купівлі-продажу державного майна у процесі приватизації; договору лізингу, 

якщо його об’єктом є державне майно, або договору пайового лізингу, що 

передбачає залучення державних коштів, або для забезпечення виконання 

лізингового договору надаються державні гарантії; договору про передачу 

права власності на об’єкти інтелектуальної власності та ліцензійного договору; 

концесійного договору тощо [6, с.234].  

Важливе значення при укладенні господарського договору має 

правосуб’єктність господарської організації (юридичної особи), яка включає 
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повноваження її представників, пов’язані з укладанням господарських 

договорів від її імені. Тобто представник не може набути господарських прав та 

обов’язків для особи, яка не здатна їх мати та/або реалізувати. Відповідно дії 

представника, якому належать повноваження діяти від імені та в інтересах 

сторони, яка сама не має права на вчинення цих дій, у тому числі на укладення 

певних договорів, нездатні створити правових наслідків у вигляді набуття 

суб’єктивних прав та обов’язків, що утворюють зміст конкретних договірних 

правовідносин. 

Отже, господарський договір –  це правовий документ, у якому  закріплено 

майнові та організаційні зобов’язання учасників господарських відносин, з 

метою забезпечення їхньої господарської діяльності. Ознаками господарського 

договору, за якими він відрізняється від інших договорів, є: визначене коло 

суб’єктів, поєднання майнових та організаційних зобов’язань учасників 

господарських відносин, забезпечення господарської діяльності цих учасників, 

вираження публічних інтересів. Порядок укладення господарського договору 

має свої особливості, закріплені в господарському  законодавстві. Все це 

свідчить про те, що система норм, яка регулює ці господарсько-договірні 

відносини, є самостійним інститутом господарського права. 
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ  

У статті проводиться аналіз процедур публічних закупівель в Україні, 

визначаються особливості процедури відкритих торгів. Проаналізовано стан 

нормативно-правового забезпечення публічних закупівель в Україні.   

Ключові слова: відкриті торги, процедура відкритих торгів, переговорна 

процедура закупівлі, публічні закупівлі, електронна система закупівель.  

Одним із основних векторів міжнародного співробітництва України є євро 

інтеграційний напрям. Євроінтеграція – це поступовий процес, який вимагає 

виконання від України певних умов, які пов’язані перш за все з імплементацією 

вітчизняного законодавства до європейських стандартів, адаптацією та зміною 

згідно з міжнародними нормами та правилами. Важливої уваги також 

заслуговує реформа державних закупівель, яка набула ребрендінгу «публічні 

закупівлі» або ж «відкриті торги». 

Основним завданням реформування сфери публічних закупівель є 

впровадження ефективної системи закупівель відповідно до принципів і 

підходів, які застосовуються європейським країнами, та потужної нормативно-

правої бази, що має забезпечити ефективність та прозорість процедури 

закупівель. 

Окремі питання здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за державні 

коштив исвітлені в працях таких науковців як: В.П. Міняйло,                

О.О. Підмогильний, І.П. Сафонов, О.Г. Турченко, О.А. Поліводський та ін. Але 

зважаючи на внесені зміни до процедур публічних закупівель, це питання 

потребує додаткового дослідження. 

Метою даного дослідження є аналіз правової характеристики відкритих 

торгів. 
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Головним нормативно-правовим актом, який регулює здійснення 

публічних закупівель є Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 

(далі – Закон), який набув чинності 1 квітня 2016 року для центральних органів 

виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах 

господарювання, перелік яких визначений п. 4 ч. 1 ст. 1 зазначеного закону, а 

для всіх інших замовників – з 1 серпня 2016 року. Цей Закон установлює 

правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 

забезпечення потреб держави та територіальної громади. Метою його є 

забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення 

конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам 

корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції [6]. 

Важливимипідзаконними нормативно-правовими актами є також такі:  

1. Постанова КМУ від 24.02.2016 № 166 «Про затвердження 

функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації 

електронних майданчиків». Вказана Постанова встановлює таке : а) порядок 

функціонування електронної системи; б) порядок авторизації електронних 

майданчиків; в) розміри плати учасників та операторів; г) відповідальність 

операторів авторизованих електронних майданчиків; д) рівні акредитації 

майданчиків, а саме :  

 1-й рівень – допорогові закупівлі для замовників;  

 2-й рівень – допороговіакупівлі для учасників; 

 3-й рівень – надпорогові закупівлі для замовників;  

 4-й рівень – надпорогові закупівлі для учасників [5]. 

2. Постанова КМУ від 23.03.2016 № 291 «Про встановлення розміру плати 

за подання скарги». Зазначеним нормативно-правовим актом передбачено, що 

за подання скарг до органу оскарження відповідно до Закону справляється 

плата в розмірі: а) 5 тис. грн. у разі оскарження процедури закупівлі товарів або 

послуг; б) 15 тис. грн. у разі оскарження процедури закупівлі робіт [4]. 

До системи актів регулювання відносин у галузі публічних закупівель 

також належать Накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
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(далі – МЕРТУ), як головного органу, який реалізує політику у сфері публічних 

закупівель, зареєстрованими Міністерством юстиції України. А також 

урегульовані Наказами МЕРТУ, які не зареєстровані Міністерством юстиції 

України. 

Варто зауважити, що після набрання чинності Законом "Про публічні 

закупівлі" базовою процедурою публічних закупівель стають відкриті торги, що 

відбуваються на авторизованих системах електронних закупівель. Участь у 

такій процедурі мають право брати всі зацікавлені особи, які відповідають 

загальним вимогам, встановленим Законом, а також кваліфікаційним критеріям 

(якщо вони встановлені замовником). До кваліфікаційних вимог належать: 

1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 

2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 

знання та досвід; 

3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання 

аналогічного договору [1, с. 84]. 

Зазначені критерії можуть бути встановлені як сукупно, так і поодинці. 

Розпочинається процедура відкритих торгів із розміщення на веб-порталі 

Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури відкритих 

торгів, яке має бути оприлюднене не пізніш як за 15 днів до дня розкриття 

тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує 133 тис. євро для 

товарів і послуг та 5150 тис. євро для робіт, та не пізніше 30 днів у разі 

перевищення таких меж. Одночасно має бути оприлюднена і тендерна 

документація. 

В оголошенні згідно з ч. 2 ст. 21 Закону мають бути наведені всі суттєві 

умови закупівлі, що планується, зокрема, кількість і місце поставки товарів 

(обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг), очікувана вартість 

(включаючи ПДВ, акцизний податок тощо, якщо їх сплату передбачено 

податковим законодавством), строк поставки. Крім того, зазначається 

інформація, що стосується закупівель, – кінцевий строк подання тендерних 

пропозицій; розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій 
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(якщо вимогу про його надання встановлено); дата та час розкриття тендерних 

пропозицій (для закупівлі товарів і послуг на суму більше ніж 133 тис. євро або 

робіт більше ніж 5150 тис. євро, в інших випадках їх визначає система 

електронних торгів в автоматичному режимі), а також розмір мінімального 

кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових 

одиницях та математична формула, що буде застосовуватися при проведенні 

електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки [3]. 

Інша інформація може бути наведена в оголошенні за бажанням 

замовника. 

Крім того, тендерна документація може містити опис та приклади 

формальних (несуттєвих) помилок, наявність яких не призведе до відхилення 

пропозицій учасників. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що 

пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст 

пропозиції, а саме технічні помилки та описки. 

Для подання тендерних пропозицій у кожної особи є не менше 15 (30 – в 

залежності від суми закупівлі) днів. У межах цього строку, але не пізніше ніж 

за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції, учасник має 

право звернутися через електронну систему закупівель до замовника за 

роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з 

вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. 

Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель 

без ідентифікації особи, яка звернулася. Замовник повинен протягом трьох 

робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення. У разі 

несвоєчасного надання або ненадання роз’яснень строк подання тендерних 

пропозицій автоматично продовжується не менш як на сім днів. 

Крім того, замовник має право внести зміни до тендерної документації. В 

такому разі строк на подання тендерних пропозицій автоматично 

продовжується таким чином, щоб з моменту внесення змін до закінчення 

строку подання пропозицій залишалося не менше ніж сім днів [2]. 
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Після оприлюднення оголошення і тендерної документації всі бажаючі 

особи мають подати тендерну пропозицію в електронному вигляді через 

електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з 

окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки              

(у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його 

відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам                 

ст. 17 Закону і тендерної документації, та завантаження необхідних документів, 

що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що 

підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) 

критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, 

подаються в окремому файлі. 

Тендерна пропозиція повинна містити підтвердження надання учасником 

забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення передбачено 

оголошенням про проведення процедури закупівлі. 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію 

до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної 

пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції 

враховуються в разі, якщо вони отримані електронною системою закупівель до 

закінчення строку подання тендерних пропозицій [6]. 

Після закінчення строку на подання тендерних пропозицій і перед 

початком електронного аукціону відбувається розкриття лише інформації про 

запропоновані учасниками ціни. Оцінка тендерних пропозицій проводиться 

автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики 

оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом 

застосування електронного аукціону. 

Таким чином,  прийняття Закону України «Про публічні закупівлі» 

передбачило можливість впровадження прозорості процесу від планування до 

постачання товару, забезпечення доступності для аналізу та контролю 

громадськістю, оперативності та ефективності оскарження, підвищення 
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професійності закупівельників, оптимізацію функції Уповноваженого органу у 

сфері державних закупівель, удосконалення правил та умов здійснення 

державних закупівель, створення додаткових умов для подолання корупції, 

сприяння імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Базовою процедурою публічних закупівель стають відкриті торги, що 

відбуваються на авторизованих системах електронних закупівель. Участь у 

такій процедурі мають право брати всі зацікавлені особи, які відповідають 

загальним вимогам, встановленим Законом, а також кваліфікаційним критеріям 

(якщо вони встановлені замовником). 
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УДК 343.1 

Ткaчeнкo Ю.В. 

Здoбувaч ocвiтньoгo cтупeня «мaгicтp» 

Вiнницький тopгoвeльнo-eкoнoмiчний iнcтитут КНТЕУ 

ДOКAЗУВAННЯ В КPИМIНAЛЬНOМУ ПPOЦECI 

У cтaттi poзглянутo пpoцec дoкaзувaння у кpимiнaльнoму пpoцeci, визнaчeнo 

пoняття дoкaзувaння тa йoгo eлeмeнти, a тaкoж пpoaнaлiзoвaнo хтo є 

cуб’єктaми дoкaзувaння i нa кoгo пoклaдєтьcя oбoв’язoк дoкaзувaння.  

Ключoвi cлoвa: дoкaзувaння, дoкaзи, пpeдмeт дoкaзувaння, eлeмeнти 

дoкaзувaння, збиpaння дoкaзiв, пepeвipкa дoкaзiв, oцiнкa дoкaзiв. 

Пiд чac дocудoвoгo poзcлiдувaння, нa пiдcтaвi cфopмoвaних дoкaзiв, 

cуб’єктaми дoкaзувaння пpиймaєтьcя aбcoлютнa бiльшicть piшeнь, у тoму чиcлi 

й пpo нeдoцiльнicть пoдaльшoгo кpимiнaльнoгo пpoвaджeння, щo дoзвoляє нe 

дoпуcтити нeвипpaвдaних витpaт, зуcиль i чacу пpaвooхopoнних opгaнiв, 

зaбeзпeчити нaдiйний зaхиcт пpaв i зaкoнних iнтepeciв учacникiв кpимiнaльнoгo 

пpoвaджeння. Caмe тoму, дaний eтaп дocудoвoгo poзcлiдувaння вiдiгpaє чи нe 

нaйвaжливiшу poль.  

Дocлiджeнню змicту дoкaзувaння бaгaтo нaукoвцiв пpиcвятили cвoї 

poбoти, cepeд них В. В. Гeвкo, O. П. Кучинcькa, Н. C. Мopгун,                

М. C. Cтaхiвcький, C. A. Шeйфep тa бaгaтo iнших. Вoни визнaчили, щo 

дoкaзувaння – цe cукупнicть пpoцecуaльнoгo пpaвa, щo peгулює пpeдмeт i мeжi 

дoкaзувaння, пpaвa i oбoв’язки ociб, якi бepуть учacть у пpoцeci дoкaзувaння, 

пoвнoвaжeння cуду у цьoму пpoцeci, змicт cтaдiй пpoцecу дoкaзувaння, пoняття, 

види тa пopядoк дocлiджeння зacoбiв дoкaзувaння, умoви нaлeжнocтi, 

дoпуcтимocтi, дocтoвipнocтi тa дocтaтнocтi дoкaзiв.  

Мeтoю дocлiджeння є aнaлiз пpoцecу дoкaзувaння в кpимiнaльнoму 

пpoцeci, як oднiєї iз cтaдiй дocудoвoгo poзcлiдувaння. 

Кримiнaльнe прoцeсуaльнe дoкaзувaння – цe дiяльнiсть суб’єктiв 

кримiнaльнoгo прoвaджeння iз збирaння (фoрмувaння), пeрeвiрки тa 

oцiнювaння дoкaзiв, a тaкoж iз фoрмулювaння нa пiдстaвi цьoгo пeвнoї тeзи 

(oбвинувaльнoї чи випрaвдувaльнoї) тa нaвeдeння aргумeнтiв для її 

oбґрунтувaння.  
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М. Кocтiн визнaчaє, щo дoкaзувaння, цe дiяльнicть, ocнoву якoї cклaдaють 

лoгiчнo-aнaлiтичнi oпepaцiї з пepeвipки й oцiнки cфopмoвaних дoкaзiв з мeтoю 

вcтaнoвлeння пiдcтaв для кpимiнaльнoї вiдпoвiдaльнocтi i зacтocувaння 

пoкapaння, зaхиcту нeвинних ociб вiд нeoбґpунтoвaнoгo зacуджeння, шляхoм 

викopиcтaння дoкaзiв для oбґpунтувaння i мoтивувaння вiдпoвiдних 

пpoцecуaльних piшeнь [6]. 

Як зaзнaчaє, в cвoю чepгу, М. М. Михeєнкo - дoкaзувaння як дocлiджeння 

являє coбoю єднicть пpaктичних дiй i миcлeння cуб’єктiв кpимiнaльнoї 

пpoцecуaльнoї дiяльнocтi [7].  

У зaгaльнiй тeopiї пpaвa, в шиpoкoму poзумiннi cлoвa, дoкaзувaння 

пpийнятo тлумaчити як здiйcнeння вciєї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi cуб’єктiв, якi 

бepуть учacть у кpимiнaльнoму пpoцeci, щo oхoплює нe тiльки oцiнку, a й 

збиpaння тa пepeвipку дoкaзiв. У вузькoму poзумiннi дoкaзувaння є лишe 

лoгiчнoю дiяльнicтю з oбґpунтувaнням тeзи, щo виcувaєтьcя [6]. 

Дoкaзувaння як пpoцec – цe дiяльнicть ociб, якi бepуть учacть у cпpaвi 

щoдo пoдaння дoкaзiв, дoвeдeння їх пepeкoнливocтi, дocлiджeння їх cпiльнo iз 

cудoм, a тaкoж дiяльнicть cуду щoдo oцiнки цих дoкaзiв. 

У cвoю чepгу в чacтинi 2 cтaттi 91 Кpимiнaльнo пpoцecуaльнoгo кoдeкcу 

Укpaїни нa зaкoнoдaвчoму piвнi визнaчeнo, щo дoкaзувaння у кpимiнaльнoму 

пpoвaджeннi - цe здiйcнювaнa у вcтaнoвлeнoму зaкoнoм пopядку дiяльнicть, щo 

пoлягaє у збиpaннi, пepeвipцi тa oцiнцi дoкaзiв з мeтoю вcтaнoвлeння oбcтaвин, 

щo мaють знaчeння для кpимiнaльнoгo пpoвaджeння [3].  

Дoкaзувaння зaймaє ocнoвнe мicцe в кpимiнaльнoї пpoцecуaльнoї 

дiяльнocтi, є йoгo «cepцeвинoю». Вoнo вiдбувaєтьcя у вciх cтaдiях 

кpимiнaльнoгo пpoвaджeння, пoчинaючи з мoмeнту пpийняття cлiдчим, 

пpoкуpopoм зaяви, пoвiдoмлeння пpo вчинeнe кpимiнaльнe пpaвoпopушeння aбo 

caмocтiйнoгo виявлeння ними з будь-якoгo джepeлa oбcтaвин, щo мoжуть 

cвiдчити пpo йoгo вчинeння. 

Cукупнicть нopм, щo peглaмeнтують пopядoк дoкaзувaння, cтaнoвлять 

iнcтитут дoкaзoвoгo пpaвa. cиcтeму нopм дoкaзoвoгo пpaвa cклaдaють: 
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- глaвa чeтвepтa Кpимiнaльнo пpoцecуaльнoгo кoдeкcу Укpaїни, a caмe 

нopми, якi peгулюють зaгaльнi пoлoжeння дoкaзувaння, a caмe: пoняття дoкaзiв, 

умoви їх нaлeжнocтi тa дoпуcтимocтi, cпocoби тa пpoцec збиpaння дoкaзiв, 

пpaилa oцiнки тa їх пpoцecуaльнi джepeлa; 

- зacaди кpимiнaльнoгo пpoвaджeння. В ocнoвнoму цe — пpeзумцiя 

нeвинувaтocтi тa зaбeзпeчeння дoвeдoнocтi вини (cтaття 62 Кoнcтитуцiї Укpaїни 

тa cтaття 17 КПК), бeзпocepeднicть дocлiджeння пoкaзaнь, peчeй тa дoкумeнтiв 

(cтaття 23 КПК) тoщo; 

- пpaвo пiдoзpювaнoгo, oбвинувaчeнoгo, пoтepпiлoгo збиpaти i пoдaвaти 

cлiдчoму, пpoкуpopу, cлiдчoму cуддi, cуду дoкaзи (п.8 ч.3 cт.42, п.3 ч.1                

cт.56 КПК); oбoв’язoк oпepaтивнoгo пiдpoздiлу викoнaти дopучeння cлiдчoгo, 

пpoкуpopa пpo пpoвaджeння cлiдчих (poзшукoвих) тa нeглacних cлiдчих 

(poзшукoвих) дiй (cт.41 КПК) [3] — тoбтo, нopми якими вpeгульoвaнi пpaвa i 

oбoв’язки учacникiв кpимiнaльнoгo пpoвaджeння в чacтинi дoкaзувaння; 

- нopми, якими peглaмeнтуєтьcя пpoвaджeння cлiдчих (poзшукoвих), 

нeглacних cлiдчих (poзшукoвих) тa iнших пpoцecуaльних дiй зi збиpaння тa 

пepeвipки дoкaзiв (глaви 20, 21, пapaгpaф 3 глaви 28 КПК) [3]; 

- нopми, якi вcтaнoвлюють пiдcтaви i пopядoк пpийняття i oбґpунтувaння 

пpoцecуaльних piшeнь. 

Cуб'єктaми дoкaзувaння є тi учacники кpимiнaльнoгo пpoцecу, нa яких 

пoклaдaєтьcя oбoв'язoк вcтaнoвлeння oб'єктивнoї icтини. Дoки вoни у 

пepeдбaчeнoму зaкoнoм пopядку нe дoкaжуть вини ocoби у вчинeннi злoчину, 

щo їй iнкpимiнуєтьcя, ця ocoбa ввaжaєтьcя нeвинувaтoю. 

Oбoв’язoк дoкaзувaння oбcтaвин, щo пepeдбaчeнi у cтaттi 91 КПК, зa 

виняткoм випaдкiв, щo пepeдбaчeнi у чacтинi дpугiй нacтупнoї cтaттi, 

пoклaдaєтьcя нa cлiдчoгo тa пpoкуpopa i в oкpeмих випaдкaх, щo уcтaнoвлeнi 

кpимiнaльнo пpoцecуaльним зaкoнoдaвcтвoм, нa пoтepпiлoгo. Дoкaзувaння 

нaлeжнocтi тa дoпуcтимocтi дoкaзiв, дaних щoдo poзмipу пpoцecуaльних витpaт 

тa oбcтaвин, якi хapaктepизують oбвинувaчeнoгo, пoклaдaєтьcя нa cтopoну, щo 

їх пoдaє [7, c.45].  
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Знaчeння кpимiнaльнo пpoцecуaльнoгo дoкaзувaння, пoлягaє у 

пpaвильнoму йoгo здiйcнeннi, щo дaє змoгу зaбeзпeчити peaлiзaцiю пpaв тa 

зaкoнних iнтepeciв вciх учacникiв кpимiнaльнoгo пpoцecу; у питaннях, щo 

виникaють пiд чac кpимiнaльнoгo пpoвaджeння, якi мoжнa виpiшити лишe нa 

пiдcтaвi дocтoвipнo вcтaнoвлeних у хoдi дoкaзувaння oбcтaвин; у тoму, щo 

учaть зaiнтepecoвaних cуб’єктiв у дoкaзувaннi є гapaнтiєю peaлiзaцiї пpинципiв 

кpимiнaльнoгo пpoцecу; тa у тoму, щo дoкaзи є пiдcтaвoю для пpийняття 

пpoцecуaльних piшeнь у кpимiнaльнoму пpoвaджeннi [7, c. 46].  

Тaким чинoм, щo cтocуєтьcя знaчeння кpимiнaльнo-пpoцecуaльнoгo 

дoкaзувaння, тo йoгo нe мoжливo пepeбiльшити. aджe, гoвopячи пpo пpoцec 

дoкaзувaння у кpимiнaльнoму пpoвaджeннi, ми гoвopимo, нacaмпepeд, пpo тe, 

щo виpiшуєтьcя дoля людини. i вiд тoгo, нacкiльки пpaвильнo будe зiбpaнo i 

oцiнeнo вecь дoкaзoвий мaтepiaл, зaлeжить пpaвильнicть, зaкoннicть cудoвoгo 

piшeння у кpимiнaльнoму пpoвaджeннi [2]. 

Oтpимaння знaнь, мaкcимaльнo нaближeних дo oб’єктивнoї peaльнocтi, 

дocягнути чoгo мoжливo лишe тoдi, кoли пoвнo тa дocтoвipнo будуть 

вcтaнoвлeнi вci oбcтaвини, щo мaють знaчeння для poзcлiдувaння вчинeнoгo 

кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння, вcтaнoвлeння ocoби, якa йoгo вчинилa, тa 

iнших oбcтaвини, щo мaють знaчeння для пpaвильнoгo виpiшeння 

кpимiнaльнoгo пpoвaджeння є ocнoвнoю кiнцeвoю мeтoю дoкaзувaння у 

кpимiнaльнoму пpoвaджeннi. 

Cтaття 91 КПК Укpaїни визнaчaє, щo cукупнicть пepeдбaчeних 

кpимiнaльним пpoцecуaльним зaкoнoм oбcтaвин, якi пoтpiбнo вcтaнoвити пo 

кoжнoму кpимiнaльнoму пpoвaджeнню i якi мaють пpaвoвe знaчeння для 

пpaвильнoгo йoгo виpiшeння пo cутi є пpeдмeтoм дoкaзувaння [3]. 

Згiднo зaкoнoдaвcтвa у кpимiнaльнoму пpoвaджeнi пiдлягaють 

дoкaзувaнню: 

1) чac, мicцe, cпociб тa iншi oбcтaвини вчинeння кpимiнaльнoгo 

пpaвoпopушeння, тoбтo пoдiї кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння; 
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2) винувaтicть oбвинувaчeнoгo у вчинeннi кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння, 

фopмa вини, мoтив i мeтa вчинeння кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння; 

3) вид i poзмip шкoди, зaвдaнoї кpимiнaльним пpaвoпopушeнням, a тaкoж 

poзмip пpoцecуaльних витpaт; 

4) oбcтaвини, якi впливaють нa cтупiнь тяжкocтi вчинeнoгo кpимiнaльнoгo 

пpaвoпopушeння, хapaктepизують ocoбу oбвинувaчeнoгo, oбтяжують чи 

пoм'якшують пoкapaння, якi виключaють кpимiнaльну вiдпoвiдaльнicть aбo є 

пiдcтaвoю зaкpиття кpимiнaльнoгo пpoвaджeння; 

5) oбcтaвини, щo є пiдcтaвoю для звiльнeння вiд кpимiнaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi aбo пoкapaння [3]. 

Eлeмeнтaми пpoцecу дoкaзувaння є збиpaння, пepeвipкa тa oцiнкa дoкaзiв. 

Пepшим eлeмeнтoм пpoцecу дoкaзувaння є збиpaння дoкaзiв. Вoнo 

здiйcнюєтьcя: cтopoнaми кpимiнaльнoгo пpoвaджeння, пoтepпiлим, 

пpeдcтaвникoм юpидичнoї ocoби, щoдo якoї здiйcнюєтьcя пpoвaджeння, у 

пopядку, пepeдбaчeнoму КПК (ч.1 cт. 93 КПК) [3]. 

Збиpaння (фopмувaння) дoкaзiв – цe викoнaння cуб’єктaми дoкaзувaння в 

мeжaх їх пoвнoвaжeнь пpoцecуaльних дiй, cпpямoвaних нa виявлeння, 

витpeбувaння, oтpимaння тa зaкpiплeння дoкaзiв в уcтaнoвлeнoму зaкoнoм 

пopядку. Як виднo з визнaчeння, збиpaння (фopмувaння) дoкaзiв – цe пpaктичнa 

дiяльнicть cуб’єктiв дoкaзувaння [4]. 

Нacтупним eлeмeнтoм дoкaзувaння є пepeвipкa, якa пepeдує їх oцiнцi. Тaк, 

пepeвipкa дoкaзiв - цe дiяльнicть cлiдчoгo, пpoкуpopa, cлiдчoгo cуддi, cуду з 

peтeльнoгo, вceбiчнoгo й oб’єктивнoгo визнaчeння дocтoвipнocтi фaктичних 

дaних i дoбpoякicнocтi джepeл їх oтpимaння для пpaвильнoгo вcтaнoвлeння 

oбcтaвин кpимiнaльнoгo пpoвaджeння. 

Пepeвipцi пiдлягaють як фaктичнi дaнi, тaк i їхнi пpoцecуaльнi джepeлa; як 

кoжний дoкaз oкpeмo, тaк i у cукупнocтi з iншими дoкaзaми. Пepeвipку дoкaзiв 

здiйcнюють cлiдчий, пpoкуpop, cлiдчий cуддя, cуд, вiд яких зaлeжить пpийняття 

пpoцecуaльних piшeнь. iншi учacники кpимiнaльнoгo пpoвaджeння лишe бepуть 

учacть у пepeвipцi дoкaзiв. 
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Пepeвipкa дoкaзiв являє coбoю єднicть пpaктичнoї тa poзумoвoї дiяльнocтi 

cуб’єктiв дoкaзувaння. Вoнa пepeдбaчaє шиpoкe зacтocувaння тaких лoгiчних 

пpийoмiв, як aнaлiз i cинтeз уcтaнoвлeних у кpимiнaльнoму пpoвaджeннi фaктiв 

тa їх зicтaвлeння. Жoдeн дoкaз нe мoжe бути пoклaдeний у пiдґpунтя виcнoвкiв 

у кpимiнaльнoму пpoвaджeннi бeз пepeвipки.  

Пepeвipкa дoкaзiв здiйcнюєтьcя шляхoм: 1) з’яcувaння змicту кoжнoгo 

oкpeмo взятoгo дoкaзу; 2) зicтaвлeння йoгo з oбcтaнoвкoю тa iншими 

oбcтaвинaми кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння; 3) зicтaвлeння тa пopiвняння 

йoгo з iншими дoкaзaми, якi є в кpимiнaльнoму пpoвaджeннi; 4) пpoвeдeння 

дoдaткoвих, пoвтopних i нoвих cлiдчих (poзшукoвих) тa/aбo нeглacних cлiдчих 

(poзшукoвих) дiй; 5) зacтocувaння тaктичних пpийoмiв тa oпepaтивнo-

poзшукoвих зaхoдiв (нeпpoцecуaльнi cпocoби).  

Oцiнкa дoкaзiв - цe poзумoвa (лoгiчнa) дiяльнicть cлiдчoгo, пpoкуpopa, 

cлiдчoгo cуддi, cуду, якa пoлягaє в тoму, щo вoни зa cвoїм внутpiшнiм 

пepeкoнaнням, якe ґpунтуєтьcя нa вceбiчнoму, пoвнoму й нeупepeджeнoму 

дocлiджeннi вciх oбcтaвин кpимiнaльнoгo пpoвaджeння, кepуючиcь зaкoнoм, 

oцiнюють кoжний дoкaз з тoчки зopу нaлeжнocтi, дoпуcтимocтi, дocтoвipнocтi, 

a cукупнicть зiбpaних дoкaзiв - з тoчки зopу дocтaтнocтi тa взaємoзв’язку для 

пpийняття вiдпoвiднoгo пpoцecуaльнoгo piшeння (ч.1 cт.94 КПК) [3]. 

Тaк, Ю. М. Гpoшeвий у cвoїй poбoтi визнaчaє oцiнку дoкaзiв тa їх 

пpoцecуaльних джepeл як poзумoву дiяльнicть cуб’єктiв дoкaзувaння з 

визнaчeння дoпуcтимocтi тa пoвнoти пpoцecуaльних джepeл, a тaкoж 

нaлeжнocтi дo cпpaви нaявних вiдoмocтeй пpo фaкти, їх дoпуcтимocтi, 

дocтoвipнocтi тa дocтaтнocтi для пpийняття вiдпoвiдних piшeнь. 

Дoкaзи oцiнюютьcя зa внутpiшнiм пepeкoнaнням cлiдчoгo, пpoкуpopa, 

cлiдчoгo cуддi, cуду. Внутpiшнє пepeкoнaння - цe твepдa впeвнeнicть, щo 

cклaлacя у cуддi, cлiдчoгo cуддi, пpoкуpopa, cлiдчoгo в тoму, щo ними дaнo 

пpaвильну oцiнку вciм нaявним у кpимiнaльнoму пpoвaджeннi зacoбaм 

дoкaзувaння i вciм вcтaнoвлeним фaктaм, i тe щo oтpимaний тaким шляхoм 

виcнoвoк з уciх питaнь, якi виникли в кpимiнaльнoму пpoвaджeннi, є єдинo 

пpaвильним [5]. 
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Oцiнкa дoкaзiв cпpямoвaнa нa з’яcувaння тaких oбcтaвин: 

- чи cтocуютьcя зiбpaнi фaктичнi дaнi пpeдмeту дoкaзувaння; 

- чи дocтaтньo зiбpaних дoкaзiв для дocтoвipнoгo виcнoвку пpo oбcтaвини, 

якi cтaнoвлять пpeдмeт дoкaзувaння; 

- чи зiбpaнi дoкaзи cтaнoвлять coбoю дocтoвipну i пoвну iнфopмaцiю пpo 

вчинeнe кpимiнaльнe пpaвoпopушeння. 

В тeopiї i пpaктицi кpимiнaльнoгo пpoцecу тeмa дoкaзувaння є oднiєю iз 

нaйвaжливiших. Цe пoяcнюєтьcя тим, щo пiд чac кpимiнaльнoгo cудoчинcтвa 

poзглядaютьcя cпpaви, якi виpiшують дoлю людини. i вiд тoгo, нacкiльки тoчнo, 

пoвнo будe дocлiджeнo вci мaтepiaли кpимiнaльнoгo пpoвaджeння, вiд тoгo, чи 

будe дoдepжaнo вимoг зaкoну, зaлeжaтимe пpaвильнicть piшeння cуду [8].  

Цe мaє дужe вaжливe знaчeння, ocкiльки ocнoвним зaвдaнням 

кpимiнaльнoгo cудoчинcтвa є зaбeзпeчeння швидкoгo, пoвнoгo тa 

нeупepeджeнoгo poзcлiдувaння з тим, щoб кoжний, хтo вчинив кpимiнaльнe 

пpaвoпopушeння, був пpитягнутий дo вiдпoвiдaльнocтi в мipу cвoєї вини, жoдeн 

нeвинувaтий нe був oбвинувaчeний aбo зacуджeний i жoднa ocoбa нe булa 

пiддaнa нeoбґpунтoвaнoму пpoцecуaльнoму пpимуcу. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

В УКРАЇНІ 

У статті розкрито процес створення та розвитку об’єднаних територіальних 

громад, вказано на переваги таких утворень. Проаналізовано недоліки, з якими 

стикаються об’єднані територіальні громади та запропоновано напрями 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. 

Ключові слова: державне управління, місцеве самоврядування, територіальна 

громада, адміністративно-територіальний устрій, об’єднана територіальна 

громада, децентралізація. 

Однією із головних проблем децентралізації в Україні є утворення 

територіальних громад для отримання додаткових повноважень та ресурсів. 
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Необхідно охарактеризувати функціонування територіальної громади як форми 

просторової організації місцевого самоврядування, ефективністьїї розвитку та 

організації місцевого самоврядування. Важливо висвітлити основні напрями 

удосконалення територіальної організації місцевого самоврядування та 

визначення шляхів поліпшення взаємодії органів державної влади і місцевого 

самоврядування. 

Стратегічні засади розвитку сільських територій в умовах децентралізації 

влади стали предметом глибоких досліджень вітчизняних і зарубіжних 

вчених.Питання, пов’язані з децентралізацією в Україні, досліджували такі 

науковці, як: В. Березинський, Л. Клівіденко, Н. Мацедонська, А. Нечипоренко, 

Т. Тарасенко, М. Трещов та ін.Незважаючи на достатню кількість досліджень з 

розвитку територіальних громад залишається недостатньо врегульованим 

питання організаційних та правових аспектів створення територіальних громад. 

Законодавча основа органів місцевого самоврядування потребує удосконалення 

та доопрацювання. 

Метою статті є розгляд стану, тенденцій та шляхів розвитку 

територіальних громад в умовах децентралізації управління та адміністративно-

територіальної реформи. 

Одна з ключових та найрезультативніших реформ, що сьогодні має 

потужну публічну підтримку суспільства – реформа місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в Україні на засадах 

децентралізації.Започаткована реформа місцевого самоврядування є 

довгоочікуваною відповіддю на запит суспільства, яке потребує вироблення 

нової управлінської ідеології, спрямованої на оновлення адміністративної 

культури, формування готовності управлінського персоналу до прийняття 

рішень в умовах зростаючої свободи дій та підвищення особистої 

відповідальності з орієнтацією на служіння громадянам. Безумовно, реформа 

місцевого самоврядування не матиме успіху без удосконалення 

адміністративно-територіального устрою держави.  
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р 

було схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні (далі – Концепція) [3]. Ця Концепція 

передбачає оптимальний розподіл повноважень між органами місцевого 

самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях 

адміністративно-територіального устрою за принципами субсидіарності, 

децентралізації та враховує кадровий, фінансовий, інфраструктурний потенціал 

і ресурси органів місцевого самоврядування різного рівня.Досягнення 

зазначеної мети планується здійснити насамперед за рахунок створення умов 

для сталого розвитку територіальних громад як самостійних та самодостатніх 

соціальних спільнот, члени яких зможуть захищати власні права та інтереси 

шляхом участі у вирішенні питань місцевого значення за рахунок 

організаційної та фінансової самостійності територіальних громад та органів 

місцевого самоврядування [4, с. 4]. 

Значною подією у реформуванні місцевого самоврядування стало 

прийняття 5 лютого 2015 р.Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад».Відповідно до статті 8 цього закону об’єднана 

територіальна громада(далі – ОТГ) вважається утвореною з дня набрання 

чинності рішеннями всіх рад, що прийняли рішення про добровільне 

об’єднання територіальних громад, та за умови відповідності рішень висновку 

про відповідність проекту рішення щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад Конституції та законам України [5]. 

Об’єднання громад передбачає більш краще управління,аджерада та 

виконком потенційно є більш кваліфікованими.ОТГ отримують додаткові 

фінансові ресурси для розвитку інфраструктури – доріг, освітлення, 

водопостачання, водовідведення, утилізації побутових відходів тощо. Є надія, 

що більш ефективне управління, наявність планів розвитку, прозорість рішень 

зроблять ОТГ привабливими для інвесторів, що забезпечить економічний 

розвиток та нові робочі місця [7]. 

Розширене ресурсне забезпечення дозволяє ОТГ розширити спектр своїх 

повноважень, включно із повноваженнями у сферах дошкільної та середньої 
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шкільної освіти, первинної медичної допомоги, надання адміністративних 

послуг, утримання доріг місцевого значення, утилізації сміття, 

землевпорядження та архітектурно-будівельного контролю, формування 

безпечного життєвого простору та стимулювання місцевого розвитку. Так, ради 

ОТГ можуть створювати власні органи управління освітою, медициною, 

архітектурою та правопорядком. Це дозволяє формувати системи відповідних 

публічних закладів та нести відповідальність за якісне надання відповідних 

послуг. 

Процес формування ОТГ супроводжується постійною появою проблемних 

питань, що потребують оперативного законодавчо-нормативного 

регулювання.Це стосується як безпосередньо процесу об’єднання, так і 

організації системи управління на реформованих територіях, фінансового, 

матеріального та організаційного забезпечення розвитку ОТГ. 

Одним з перших та основних недоліків запровадженої системи є значний 

перетин повноважень на рівні міст, сіл, селищ та районів. Законодавство не дає 

виключного переліку повноважень чи примату певного рівня органів місцевого 

самоврядування при вирішенні конкретних питань, що призводять до постійних 

конфліктів та непорозумінь. Також частину повноважень комун було передано 

до незалежних місцевих консорціумів, що водночас не несуть усієї повноти 

відповідальності за свою діяльність від імені комун [2, с. 5]. 

Побудова нової моделі територіальної організації влади й адміністративно-

територіального устрою та покращення показників соціальної, виробничої, 

житлово-комунальної сфери, сфери телекомунікацій тощо щодо вироблення та 

реалізації державної політики, гармонізованої з європейськими підходами на 

наднаціональному, національному та субнаціональному рівнях в Україні 

залежить як від спільних зусиль органів влади та місцевого самоврядування, 

бізнес-одиниць та громадськості, так і від поглиблення горизонтальних і 

вертикальних зв’язків на основі впровадження нормативного регулювання 

технічних параметрів мережевої інфраструктури як правової основи для 

регулювання внутрішнього ринку та створення сприятливих умов для розвитку 

зовнішньої торгівлі територіальних громад [6, с. 2-3]. 
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На рівні центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування організація системи управління ОТГ залежить від 

узгодженості стратегічних цілей розвитку територій та принципів застосування 

механізмів, таких як: інноваційність, горизонтально-вертикальне партнерство, 

інтеграція політик та інструментів, синхронізація заходів, відповідність 

механізмів потенціалу й потреб розвитку регіону, концентрація ресурсів, 

стратегічна орієнтованість тактичних заходів на основі формування єдиної 

державної політики у сфері нормативного регулювання технічних аспектів. 

Отже, перед країною стоїть завдання завершити реформу місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади – і конвертувати 

децентралізацію та нову систему державної регіональної політики у прискорене 

економічне зростання територій. А для реалізації цієї амбітної цілі необхідно 

здійснити наступні першочергові кроки:  

1) прийняти закон «Про засади адміністративно-територіального устрою 

України», завершити нормативне врегулювання державного нагляду в системі 

органів місцевого самоврядування, а також удосконалити систему 

просторового планування; 

2) для формування регіональної єдності держави передбачити збільшення 

Державного фонду регіонального розвитку, знайти збалансовані інструменти 

державної підтримки підприємництва, через пільгове оподаткування, надання 

гарантій державного страхування ризиків тощо; 

 3) координація дій – пріоритет, який стає визначальним. Урядовий план 

заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 

2020 року має, з урахуванням кращих європейських практик, стати принципово 

новим документом, який складається із програм, які спрямовані на досягнення 

стратегічних цілей, визначених стратегією, мають чіткі індикатори успішності, 

етапи реалізації, а головне і принципово нове для України – кошти, необхідні 

для їх виконання [1]. 

Дослідження сучасного стану економічних відносин в країни, процесів 

бюджетної децентралізації обґрунтовує необхідність забезпечення належного 

рівня координації, контролю та відповідальності з боку 
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держави, забезпечення проведення системних змін у державному управлінні як 

на загальнодержавному, регіональному, так і на рівні територіальних громад 

відповідно до стратегії сталого розвитку для формування ефективного 

механізму управління та адекватної сучасним і майбутнім проблемам 

економічної, соціальної та екологічної політики.  
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У статті з’ясовано статус заголовка медіатексту в царині лінгвістики та 

перекладознавства, визначено типологічні виміри заголовків як особливих форм 

малого жанру, окреслено не розв’язані проблемні аспекти лінгвопрагматичного 

змісту досліджуваних одиниць. 

Ключові слова: медіатекст, заголовок, лінгвопрагматичний потенціал, 

перекладознаство, типологія. 

Постановка проблеми. Заголовки у мас-медійному дискурсі неодноразово 

привертали уваги дослідників через надзвичайно важливе функціональне 

навантаження. Адже це не лише узагальнена інформація про зміст матеріалу, 

свого роду мала жанрова форма інформації, але і засіб привертання уваги до 

написаного. Саме заголовок є тим першим об’єктом, на який звертає увагу 

читач. На думку лінгвістів [1; 3; 4], це своєрідна форма публіцистичного 

дискурсу. Водночас заголовок можна віднести до креативних мікротекстів, 

оскільки в них нерідко використовують низку мовних тропів. На думку 

дослідників, заголовок є найбільш читаною частиною медійного тексти, який 

читають у п’ять разів більше, ніж оригінал. Наведені аргументи акцентують на 

актуальності власне лінгвістичного і перекладознавчого аспектів вивчення 

заголовків медійних видань з метою глибшого розуміння їхнього 
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дискурсивного, комунікативно-прагматичного потенціалу. Англійський 

заголовок завжди був цікавим об’єктом дослідження як для лінгвістів, так і для 

перекладачів. Професійна мета будь-якого журналіста є використання складної  

схеми  5-w-and-h: who-what-why-how-where-when, а також вміння заінтригувати 

читача й при цьому не видати своїх особистих вподобань до тієї чи іншої 

проблеми [1, с.300]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема заголовків була 

достатньо повно виствітлена в працях І.Р. Гальперіна, О.Д. Пискача, 

М.С. Тимошик, В.Е. Шевчено та ін.  Так, І.Р. Гальперін зауважує, що 

«заголовок – це фактично перше слово, з яким автор звертається до читача, це 

складник матеріалу, який висловлює головну думку журналіста й тему 

матеріалу, розташований окремо від тексту і є самостійною мовною одиницею 

[1]. Дослідники Г.В. Микитів та Т.В. Попруга класифікують заголовки за 

структурою: прості (складаються з одного речення); ускладнені (з кількох 

самостійних синтаксичних одиниць); заголовні комплекси (основний заголовок 

і підзаголовок різноманітної складності) [4, с. 235]. Цей досить розлогий 

перелік сучасних досліджень ще раз переконує в зацікавленості вітчизняних 

науковців проблемами заголовка, водночас засвідчує певну перспективу 

подальших досліджень. 

Мета нашої статі полягає у з’яування основних типологічних підходів до 

заголовків у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві та виробленні власної 

траєкторії дослідження цього мовного феномену. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Мова заголовків газет 

еліптична та стисла, проте вона сильно відрізняється від інших стислих кодів, 

таких як телеграми або система коротких повідомлень (SMS). Водночас за 

синтаксичним оформленням та змістовим наповненням заголовки є доволі 

різноманітні. Так, за типологією І.Р. Гальперіна заголовки поділяють на: 

1) назви-символи; 2) назви-тези; 3) назви-цитати; 4) назви-повідомлення;                 

5) назви-натяки, інтриги; 6) назви-оповіді [1, 58]. Українська дослідниця Юлія 

Федорова, дещо трансформувала наведену попереду класифікацію і пропонує 
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розглядати  англомовний газетний заголовок з таких опорних елементів ХТО? 

ЩО? ЧОМУ? ЯК? ДЕ? КОЛИ? Це допомогло їй виявили наступні типи 

заголовків згідно з формою, вміщеної в них інформації: 1) заголовок-резюме 

(інформативно-нейтральний та інформативно-оціночний); 2) заголовок-

індикатор (тобто інформація в даному заголовку максимально скомпресована); 

3) заголовок-цитата (цитує певне ствердження, додає конкретної інформації); 

4) заголовок-інтрига (виражається протиставленням, метою якого є підкреслити 

контрасність поданої інформації й заінтригувати читача); 5) заголовок-

локалізатор (даний тип заголовку вказує на місце й час події, який завершується 

невизначеністю); 6) заголовок-хроніка (такий тип заголовку, який фактично 

дублює новину, яка закладена у повідомленні статті). 

Іншим підходом до типології заголовків може бути врахування 

синтаксису таких конструкцій. Як зауважують дослідники, варіативність таких 

структур є доволі широкою [3]. Так, синтаксично заголовки можуть бути 

представлені:  

1) повними стверджувальними реченнями: They Threw Bombs on Gipsy 

Sites (The Times), Allies Now Look to London (The Times); China’s overreach has 

exposed its weaknesses (The Times); Nineteen Iranian sailors killed by ‘friendly fire’ 

during exercise (The Times); Let’s not forget lessons learnt in lockdown (The Times); 

Italian aid worker returns after 18 months as jihadist hostage (The Times); 

2) питальними реченнями: Do you love war?  (Daily World), Who has never 

had it so good? (Daily Worker); 

3) номінативними конструкціями: Gloomy Sunday (The Guardian), Atlantic 

Sea Traffic (The Times); Travel advice as lockdown eases (The Times); 

4) еліптичними реченнями з пропусками допоміжних дієслів: Initial report 

not expected until June (The Guardian), Yachtsman spotted (The Guardian), South 

Vietnamese Company Wiped Out by Guerrillas (The New York Herald Tribune), 

підметів Stole luxury cars by photo (Daily Worker), Fell 4 floors and walked in 

at a door(Daily Worker); частини предикативного центру Off to the sun (The 

Guardian), Still in danger' (The Guardian); 
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5) реченнями з пропущеними артиклями: Frogman finds girl in river (Daily 

Worker), Staff join teach-in by Bristol students (The Times), Nurse attacked with own 

surgical scissors(The Daily Telegraph); 

6) реченнями із неособовими формами дієслова (інфінітивами, 

дієприкметниками, герундіями): To get US aid (The Times); Keeping Prices Down 

(The Times), Club stabbing (Daily Worker); Think hard before leaving city life 

behind (The Times); Hotels to bin buffets and pull plug on spas as Covid-19 

lockdown eases (The Times); 

7) риторичними питаннями: The worse the better? (Daily World), Growl 

now, smile later? ( The Observer); 

8) складними реченнями: Senate Panel Hears Board of Military Experts Who 

Favoured Losing Bidder (The New York Times); Coronavirus lockdown: calls grow 

for release of restless twentysomethings (The Times); 

9) реченнями із прямою мовою: Prince Richard says: "I was not in trouble 

(The Guardian), What Oils the Whee's of Industry? Asks James Lowery-Olearch of 

the Shell-Мех and B. P. Group (The Times); Season will not be voided and relegation 

won’t be scrapped, says FA chairman Greg Clarke (The Times); Coronavirus: Cover 

up on public transport, commuters told (The Times) 

Зрозуміло, що у процесі перекладу постає дилема: що зберегти – форму 

чи зміст. Нерідко український контекст вимагає певних граматичних 

трансформацій, утому числі і на рівні реченнєвих структур, що має двобічний 

ефект. З одного боку, перекладач намагається адаптувати назву відповідно до 

комунікативно-прагматичних норм мови перекладу. З іншого, нерідко саме 

синтаксична конструкція англійськомовного заголовку виступає своєрідним 

прагматичним засобом впливу на читацьку аудиторію. 

У процесі дослідження ми з’ясували, що теоретична основа перекладу 

газетних заголовків базується на особливостях публіцистичного перекладу. 

Водночас відбувається своєрідне посередництво мовою, яка безпосередньо 

зосереджується на оригіналі іншої мови. Відповідно у процесі перекладу 

англійські заголовки можуть зазнавати граматичних та лексичних 

трансформацій, підлягати процесам доместикації та форенізації. 
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Граматичні перетворення - це прийоми реструктуризації речень, 

внаслідок яких змінюється їх структура, а також усі можливі заміни, за яких 

змінюється синтаксичний чи морфологічний порядок. Граматичні перетворення 

використовуються, якщо стаття (невизначена і визначена) вимагає в перекладі 

смислового вираження. Їх лексичне значення має бути перенесено в перекладі, 

інакше українське речення буде неповним і неточним.  

Наприклад, проаналізуємо переклад англ. policies англійського заголовка 

United Nations Secretary has strongly criticized South Africa and Portugal for their 

policies in Africa (Генеральний секретар ООН рішуче критикував Південну 

Африку та Португалію за їхню політику в Африці. (Morning Star). Укр. 

«політика» як іменник не має множини, що порушує граматичну кореляцію з 

англійською назвою. 

В англо-українських перекладах найчастіше використовують таку 

лексичну трансформацію, як транслітерацію окремих ненаголошених 

приголосних і скорочених голосних (напр., Campbell – Кемпбелл). Також 

вдаються до збереження правопису слова, напр. Hercules missile - ракета 

«Геркулес». У перекладі часто використовується метод запозичення іноземних 

слів, при якому переклад лексичної одиниці мови оригіналу здійснюється 

шляхом заміни її складових частин або частин словосполучень на відповідність 

цільовій мові. 

Слід зазначити, що в заголовку газети основні риси газети та 

інформаційний стиль зазвичай мають яскравий вияв. Оскільки вони містять 

чітко визначені назви, скорочення та групи атрибутивних, сленгових та 

розмовних елементів тощо. Все це потрібно враховувати для виявлення мовної 

специфіки, звертаючи увагу також на тип або функціональний стиль мовлення 

в межах спеціальної теорії перекладу, яка здебільшого орієнтує на 

прагматичний вплив на читача.  

Іншою проблемою у перекладі може бути відтворення скорочень і 

абревіатур. Тому, перекладаючи скорочені назви організацій, слід враховувати 

наступне: а) у багатьох абревіатур є еквіваленти української мови, які слід 

використовувати, перекладаючи назви, і слід враховувати (UNO = ООН, FBI = 

ФБР, ILO = МОТ тощо); б) якщо є абревіатури назви організацій, які не мають 
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українського офіційного еквівалента, можна використовувати один із таких 

способів: ввести алфавітну абревіатуру українського перекладу назви в 

перекладі заголовка, а потім подати назву повністю у текстовому перекладі 

повідомлення. Наприклад, припустимо, що в англійській назві була 

абревіатура: NLRB (National Labor Relations Board) = Національне управління по 

трудовим відносинам. В українському перекладі заголовка можна 

використовувати абревіатуру, а потім розшифрувати її в тексті. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, заголовки 

медійних текстів постають доволі грунтовно дослідженими і водночас відкрими 

для наукових пошуків мовними феноменами. Маючи потужний комунікативно-

прагматичний потенціал, вони є важливим елементом у структурі медійного 

повідомлення і вагомим чинником впливу на читача. Переклад 

англійськомовних заголовків повинен базуватися на врахуванні кількох 

чинників: прагматичних і власне мовних, кореляція між якими здатна 

забезпечити міжмовний баланс між текстом оригіналу та текстом перекладу. 
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В статті розглянута проблема виявлення особливостей перекладу мовних 

реалій в англомовних текстах. Стратегії їх перекладу диктуються 

антропологічним підходом в лінгвістиці в цілому і в перекладознавстві зокрема. 

Визначальними факторами стають аспекти екстралінгвістичні, мовного 

характеру, а також суб'єктивне сприйняття самого перекладача. 

Дослідження проводиться на матеріалі сучасної британської фахової мови з 

бізнесу й економікию. У роботі описані типи мовних реалій, а також прийоми 

перекладу, використані для передачі їх значень. 

Ключові слова: мовні реалії, стратегії перекладу, перекладацька 

еквівалентність, адекватність перекладу. 

Постановка проблеми. Кожна мова відображає особливості національної 

культури, історії, менталітету того народу, який на ньому говорить, а кожен 

художній твір створюється в рамках певної культури. Носіям інших мов 

елементи цієї культури можуть бути абсолютно незнайомі і незрозумілі. Тому 

текст потрібно адаптувати для того, щоб він став зрозумілий читачеві 

перекладу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні дослідження з 

перекладознавства пропонують звертатись до лінгвокультурних та 

прагматичних адаптацій як способів маніфестації семантико-структурних 

розбіжностей вихідного та цільового текстів, які містять слова-реалії фахової 

мови економіки та бізнесу, що неминуче позначається й на обсязі текстів (С. 

Влахов, Е. Івукіна, Т. Ковалевська, О. Мацера, М. Навальна, З. Прощина, Т. 

Ткачук, С. Флорін.).  
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Мета статті – дослідити особливості перекладу англомовних слів-реаліїй 

фахової мови з бізнесу й економіки 

Виклад основного матеріалу. Реалії визначаються як різноманітні фактори, 

що вивчаються екстралінгвістикою, наприклад, такі як державний устрій 

країни, історія та культура народу, мовні контакти носіїв певної мови, а також 

предмети матеріальної культури [5]. 

Виділяють наступні способи перекладу реалій. 

При узагальненні (гіперонімічному перейменуванні) втрачається деяка 

частина інформації, що міститься в лексичній одиниці оригіналу і національне 

забарвлення реалії [6, c. 106]. 

Використання ситуативного відповідника (функціонального аналога, 

уподібнення) передбачає заміну реалії оригіналу реалією мови перекладу, яка, 

нехай і частково, у даній ситуації відповідає реалії оригіналу [5, c. 107 ]. 

Так, наприклад американський концепт drugstore є аптекою-закусочною 

або ж магазином, в якому продаються ліки, косметика, журнали, морозиво, кава 

тощо. (He came into a drugstore to buy the latest issue of The Times). 

 При описовому перекладі дається тлумачення або опис реалії. Повністю 

втрачається національний колорит реалії і його важко застосовувати у практиці 

перекладу. Досить часто реалії застосовуються для пояснення значення реалії в 

примітках перекладача [2]. 

При контекстуальному перекладі реалії перекладач передає реалію за 

допомогою лексичної одиниці, яка логічно зв’язана з реалією оригіналу, однак 

не є словниковим відповідником. 

На практиці перекладачеві часто доводиться вдаватися до комбінованої 

реномінації. Найчастіше це траскодування з описовим перекладом, рідше – 

узагальнення. 

Наприклад, чумаки - chumaks, wandering carriers. 

Вибір способу передачі реалій залежить від ряду чинників: 

- жанрового характеру тексту 

- значимості реалії в тексті як національно забарвленої лексичної одиниці. 

- обізнаності реципієнта з цією реалією. 
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 Як ми бачимо, багато вчених і фахівців давали визначення реалії, але на 

нашу думку, найбільш вдалою і зрозумілою є дефініція С. Влахова та 

С.Флорина: «Реалії – це слова і словосполучення народної мови, які 

відображають найменування предметів, понять, явищ, характерних для 

географічного середовища, культури, матеріального побуту або суспільно- 

історичних особливостей народу, націй, країни, племені, і які, таким чином, 

постають носіями національного, місцевого або історичного колориту; точних 

відповідностей в інших мовах такі слова не мають, а отже, не можуть бути 

перекладені «на загальних основах», тому що вимагають особливого підходу» 

[1, с. 27]. Це визначення дане вченими з точки зору перекладу слів-реалій, тому 

представляє для нас великий інтерес. «У процесі перекладу протиставляються 

один одному не тільки мови, але навіть тексти, культури і ситуації». 

Розглядаючи типи реалій, вважаємо найбільш ґрунтовною класифікацію 

запропоновану С. Влаховим та С. Флориним, які розглянули реалії під різними 

кутами зору [1]. Класифікація реалій має на їх погляд: 

1. Поділ за предметною ознакою. 

2. Поділ за місцевою ознакою (в залежності від національної та мовної 

залежності). 

Англійські мовні реалії як носії національного колориту відзначені такими 

характеристиками, як їх національне забарвлення та безеквівалентність. 

Лінгвістичний статус англійських мовних реалій в аспекті їх структури 

відзначений наявністю культурологічного компонента у структурі значення, 

який є необхідним складником структури. Реалії є компонентом фонових знань, 

необхідних для розуміння тексту. Фоновими знаннями прийнято вважати 

соціокультурні відомості, характерні лише для певної нації або національності і 

відбиті у мові даної національної спільноти. Саме у реаліях найяскравіше 

виявляється близькість між мовою і культурою: поява нових реалій в 

матеріальному і духовному житті суспільства веде до виникнення відповідних 

слів у мові. Реалії можуть бути обмежені [2, c. 220]. 
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Соціокультурний аспект функціонування лінгвокультурних реалій в 

англомовній художній літературі та їх відтворення українською мовою рамками 

навіть окремого колективу або установи. Реаліям властивий і часовий колорит.  

Реалії проникають в інші мови завдяки художньому перекладу і засобам 

масової комунікації. Реалії переважають у художніх текстах, усному мовленні 

[4, c. 46]. Деколи реалія як словосполучення складається з компонентів, які самі 

не є реаліями. Так лексема «півень» – не реалія (півні є усюди, або, принаймні, 

у дуже багатьох країнах), але народне часове позначення «до третіх півнів» – 

реалія української мови стосовно англійської. Ця реалія мальовнича, образна, 

багата конотаціями і, водночас, її експресивну семантику можна бодай частково 

відтворити засобами англійської мови, де є вислів “the morning cock”, а до 

семантичного поля “morning” належать лексеми “cockcrow”, “cockcrowing”. 

 Англійське “winner” (в широкому значенні «переможець») перекладається 

терміном “бенефіціар”, який означає особу або країну, яка одержує якусь 

вигоду, в т.ч. певні тарифні льготи. Але “бенефіціар”  це спеціальний термін і 

навряд чи читач новин без знань англійської зрозуміє сенс висловлювання. 

Наступні приклади також обмежують розуміння простих читачів: issuing money 

 грошова емісія  (альтернативний переклад  “випуск грошових коштів”), trade 

deficit  негативне сальдо торгового балансу  (хоча є загальна назва  

“зовнішньоторговельний дефіцит”), repatriation tax bill  податки на 

репатрійовані кошти (мається на увазі податок на прибуток, зароблений 

компанією за кордоном). Перекладачі цілеспрямовано вводять економічні 

терміни, і таким чином текст зрозумілий тільки фахівцям в області економіки та 

фінансів. 

Труднощі передачі англомовних реалій при перекладі полягають у 

відсутності в мові перекладу позначення реалією об’єкта, а також в 

необхідності, поряд з семантикою реалії, передати її конотацію, тобто 

національне та історичне забарвлення. Всі дослідники сходяться в думці, що 

реалії належать до безеквівалентної лексики, тобто часто представляють собою 

проблему при перекладі [4, c. 116]. Вони можуть зустрітися при перекладі 
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абсолютно будь-якого тексту, тому дуже важливо знати особливості реалій та 

їх перекладу. У мові емоції виражаються різними категоріями, серед яких 

категорії емоційності та оцінки. На думку лінгвістів, категорії оцінки та 

емоційності дуже близькі, мають тісний взаємозв’язок і часто виступають 

разом. З точки зору експресивності лексику можна розділити на дві групи: 

емоційно-нейтральну та емоційно-забарвлену [3, с. 39]. Перша група висловлює 

виключно поняття і не має на увазі ставлення мовця до цього поняття. Друга 

група висловлює ставлення мовця до переданого, його почуття та настрої щодо 

предмета повідомлення. Для зручності виділяють чотири основні типи 

перекладацьких трансформацій: перестановки, заміни, додавання та опущення, 

на яких ми детальніше зупинимося у наступних розвідках з цього питання. 

Висновки. На основі проведеного аналізу слід зробити висновок про те, що 

при перекладі економічних термінів не завжди потрібна максимальна 

еквівалентність між вихідними і перекладними термінами. Перекладач з 

легкістю може пожертвувати деякими елементами оригіналу або, навпаки, 

ввести нові елементи. Важливо домогтися адекватної передачі семантики 

вихідних термінів для того, щоб одержувачі переказного тексту правильно 

сприйняли початковий задум і посил автора оригіналу. Головна мета полягає в 

тому, щоб зберегти зміст, стилістичні та комунікативні функції тексту. З цього 

випливає, що переклад повинен виправдовувати очікування всіх учасників 

міжмовної комунікації, а саме бути адекватним. 
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У статті розглянуто особливості англомовного перекладу текстів дитячої 

літератури в сучасному аспекті. Охарактеризовані деякі проблем, з якими 

стикається перекладач дитячої літератури. Зазначені шляхи за допомогою 

яких перекладач повинен вміти передати емоційну забарвленість вихідного 

тексту. Описані графічні засоби виразності в англомовному перекладі текстів 

дитячої літератури. 
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Постановка проблеми. З огляду на той факт, що використання дитячих 

текстів на уроках іноземної мови передбачає роботу як з текстом мовою 

оригіналу, так і на МП (мовою перекладу), потрібно розібратися в тому, які 

особливості має процес перекладу цих текстів. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У даній роботі використані 

наукові праці наступних вчених і методистів: Кизилова В. В, Пассова Е. І., 

Соловову Е. Н., Зімана Л. Я., Зинов’євої Т. А., Гудакової Е. В., Мошковіч В.В., 

Проппа В. Я. та ін. 

Мета статті – теоретичне обґрунтування особливостей англомовного 

перекладу текстів дитячої літератури в сучасному аспекті. 

Виклад основного матеріалу. Любов до літератури починається з 

дитинства, а значить, любов до читання починається з дитячої літератури. 

Проблеми, з якими багато фахівців стикаються при перекладі дитячої 

літератури, завжди цікавили перекладачів. 

Дитяча література – це дійова в дитячому середовищі частина загальної 

літератури, представлена дитині в спеціальних виданнях (книгах і періодиці), 

що включають твори словесного, образотворчого і дизайнерського мистецтва, 

доступні людині на початку її життя (в період дитинства) для опосередкованого 

або самостійного сприйняття картини образів світу з метою формування і 

розвитку особистості. 

Дитяча література як частина загальної літератури є мистецтвом слова. 

А.М. Горький називає дитячу літературу «суверенною» областю всієї 

літератури [2]. І, незважаючи на те, що принципи, завдання, художній метод 

літератури для дорослих і дитячої літератури єдині, останній властиві тільки їй 

властиві риси, які умовно можна назвати специфікою дитячої літератури. 

У творах для дітей повинні враховуватися їхні інтереси та захоплення. 

Нерідко дитячою літературою стають твори, написані спочатку для дорослих. 

Наприклад, «Робінзон Крузо» Даніеля Дефо, «Дон Кіхот» М. Сервантеса, 

«Подорож Гуллівера» Джонатана Свіфта і багато інших [1]. 

Специфіка перекладу дитячої літератури пов’язана з орієнтацією на 

аудиторію до 16 років. Отже, потрібно переводити відповідно до сприйняття, 

розумінням і усвідомленням світу кожною віковою групою дітей. 

Існують безліч проблем, з якими стикається перекладач дитячої 

літератури. З одного боку, обов’язковою умовою є точна передача сенсу та ідеї 
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твору. З іншого боку, перекладач повинен вміти уникати «формального 

буквалізму». При цьому не можна «сваволити» з текстом оригіналу. Переклад 

повинен бути насичений національним колоритом першоджерела, який 

дозволить іншомовному читачеві уявити своєрідність стилю автора-

перекладача. 

Дитяча література виникла на перетині художньої творчості та навчально-

виховної діяльності. Дитяча література – частина загальної літератури, що 

володіє всіма притаманними їй властивостями, при цьому орієнтована на 

інтереси читача-дитини і тому відрізняється художньою специфікою, 

адекватною дитячою психологією. Будучи областю мистецтва, дитячий 

художній твір багатофункціональний. Воно виконує наступні функції: 

естетичну, дидактичну й інформативну [1]. 

У будь-якому творі для дітей не обходиться без гумору. Уміння 

перекладача передати гру слів і нісенітницю, за допомогою яких і досягається 

комічний ефект, є запорукою успіху вдалого перекладу. Тільки творчі та 

«креативні» перекладачі професіонали здатні впоратися з таким непростим 

завданням. Ось так, наприклад, впорався з нею Б. В. Заходер: 

So Owl wrote ... and this is what he wrote: HIPY PAPY BTHUTHDTH 

THUTHDA BTHUTHDY (A. Miln) [4, c. 17]. 

І Сова взялася писати ... Ось що вона написала: «Про даремно вля вля сдіне 

мраш деня про зра вля вля вля!» (Пер. Б. В. Заходер) [2, с. 28]. 

Можна помітити, що в цьому прикладі перекладачем майстерно передана 

безграмотність Сови та її помилки. Варто звернути увагу і на те, що в оригіналі 

Сова – чоловічого роду, а в перекладі - жіночого. В іншому випадку, дитина б 

не зрозуміла, чому сова чоловічого роду. Якби перекладач залишив чоловічий 

рід, не використавши граматичну заміну, тоді повинна була б бути не Сова, а 

Філін. На жаль, далеко не всі діти в юному віці знають хто такий пугач, для них 

звучніше сова. 

Однією найважливішою характеристикою дитячої літератури є проста 

мова. Відповідно завдання перекладача – зберегти простоту викладу думки. Ще 
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К.І. Чуковський в «Високому мистецтві» зауважив, що головний критерій 

вдалого перекладу – щоб книга читалася так, ніби написана по-українські (мова 

йде про переведення на українську мову) [3]. Наприклад: 

The Old Grey Donkey, Eeyore, stood by himself in a thistly corner of the forest 

(A. Miln) [4, c. 12]. 

Старий сірий віслюк Іа-Іа стояв один в зарослому будяками куточку лісу 

(пер. Б. В. Заходер) [2, c. 19]. 

У даному випадку для досягнення простоти перекладач вжив 

зменшувально-пестливий суфікс-юк і повтор. 

Перекладач повинен вміти передати і емоційну забарвленість вихідного 

тексту. Адже діти сприймають текст не на глибоко філософському рівні, а 

емоційно (вони відчувають радість, смуток, страх і т.п.). Б. В. Заходер дуже 

оригінально впорався з цим завданням. Перекладач використовував слово 

«мама», найбільш вживане слово в українській мові для вираження страху і 

хвилювання: 

«Oh, help!» said Pooh, as he dropped ten feet on the branch below him                

(A. Miln) [4, c. 6]. 

Мама! – крикнув Пух, пролетівши три метри донизу і бемцнувшись 

товсту гілку (пер. Б. В. Заходер) [2, с. 18]. 

Також перекладач повинен розуміти важливість молодіжного сленгу і 

стежити за змінами в мові, якою розмовляють діти саме в цей період. Адже чим 

наближеною буде мова читачеві, тим більше буде попит на цю літературу. 

Приклад: 

Оригінал Перекладач 1 Перекладач 2 

“I can’t,” 

said the elephant. 

“PL-E-E-

ASE!” begged the 

bird [5]. 

- Не можна, - 

Слон сказав. 

- Я тебе 

благаю! <...> 

- Ні-ні ... Ви вже якось самі 

... - 

Але пташка почала благати 

до нього зі сльозами: 

- Будь ласка! <...> 
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 Тут ми стикаємося з прикладом використання графічних засобів 

виразності. Так, капіталізація слова «please» надає репліці птиці особливу 

емоційність, тобто призводить до створення емфази в реченні. Крім того, за 

допомогою дефісаціі автору вдається посилити емоційний ефект: так, слово 

«please» стає протяжним і більше схоже на благання, заклик про допомогу, ніж 

чим на звичайне прохання.  

Таким чином, за допомогою графічних виділень автор оживляє мову своїх 

героїв, робить її емоційною, тобто передає багатство і різноманітність живої 

розмовної мови. 

Як видно з прикладу, при перекладі даного фрагмента перший перекладач 

не застосовує будь-які засоби графічного виділення. Відзначимо, що це 

стосується не тільки перекладу даного уривка, але і практично всієї казки в 

цілому – в першому перекладному тексті графічні засоби виділення 

зустрічаються вкрай рідко. В основному перший перекладач відтворює 

емоційність оригінального тексту лексично, шляхом використання слів з 

емоційно-експресивним забарвленням. Зокрема, в даному прикладі перший 

перекладач в комбінації з додаванням використовує перестановку, при якій 

слово «beg» переходить зі слів автора в оригінальному тексті в мову птиці в 

перекладному тексті. Однак, як можна помітити, рівень емфатізації в двох 

даних уривках значною мірою різниться: першому перекладачеві не вдається 

повною мірою передати емоційність мови героя в початковому тексті. 

Другий перекладач, так само як і перший, з метою створення емфази 

використовує емоційно забарвлені лексичні одиниці замість графічних засобів. 

Так, другий перекладач застосовує емфатизацію і перекладає «begged» словом 

«благала», яке характеризується сильним емоційним забарвленням. Крім цього, 

емоційний фон речення в значній мірі посилюється завдяки додаванню 

емотивного словосполучення «зі сльозами». Таким чином, за допомогою 

ретельного підбору емоційно-експресивної лексики при перекладі даного 

фрагмента другого перекладачеві вдається повною мірою передати почуття 

героя казки. Незважаючи на те, що кінцеве речення може видатися надто 
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перебільшеним, ми вважаємо, що в контексті дитячої художньої літератури 

воно цілком адекватно, оскільки перебільшення в даному літературному жанрі 

зустрічаються досить часто. 

Важливо відзначити, що в силу невикористання обома перекладачами 

графічних засобів виразності, своєрідність мови героя казки при перекладі, на 

жаль, втрачається. Отже, в ми можемо судити про важливість графічних 

стилістичних засобів у створенні образів героїв і передачі їх почуттів і емоцій. 

На основі проведеного аналізу ми можемо зробити висновок, що в творах 

дитячої літератури широко використовуються графічні засоби художньої 

виразності, завдяки яким автор створює в тексті особливу емоційність, передає 

почуття персонажів, роблячи їх своєрідними і динамічними. Ігнорування 

графічних засобів виразності при перекладі призводить до значних 

семантичним втрат в тексті перекладу. 

Крім того, в дитячих творах часто використовуються неологізми. Вони є 

специфічним компонентом перекладу дитячої літератури і вимагають 

лінгвістичної креативності з боку перекладача. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, переклад дитячої 

літератури являє собою складну задачу, яка вимагає від перекладача не тільки 

знань в сфері перекладу та перекладознавства, але також творчих здібностей і 

знання дитячої психології. Перекладач, який планує почати працювати з 

дитячою літературою, повинен чітко усвідомлювати всі труднощі і 

відповідальність, які зустрінуться йому на шляху. Він повинен мати почуття 

гумору, вміння дивитися на світ не як дорослий, а як дитина, і переводити 

відповідно до дитячого світогляду і простим, часом навіть наївним 

світовідчуттям. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВАЛЬНОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ 

СТЕРЕОТИПІВ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ  

У статті висвітлюється узагальнений підхід до дослідження лінгвістичних 

засобів, які використовуються у англомовному медіа-дискурсі на позначення 

гендерних стереотипів у мові. Автор пропонує до ґендерних маркерів 

англійського мас-медіа відносити ґендерно релевантні займенники, іменники в 

значенні найменування особи, субстантивовані прикметники, зазначаючи, що 

дослідження доводять, що у ході перекладу часткової гендерної маркованості 

набувають займенники множини в поєднанні з номінаціями, які позначають 

гендерні групи. 

Ключові слова: ґендер, стереотип, медіа-дискурс,  ґендерна маркованість, 

релевантність. 
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Постановка проблеми. Сформована у другій половині XX ст. 

соціокультурна ситуація, що характеризується антропоцентричним підходом до 

розуміння свідомості і мислення, зумовила підвищену увагу дослідників на 

різних параметрах людської особистості як ключового учасника 

комунікативного процесу. В межах антропоцентричного підходу лінгвістика 

передбачає вивчення питань взаємозв'язку і взаємозумовленості мови і ґендеру, 

якими займається окремий і відносно молодий напрямок – гендерна 

лінгвістика, яка пов’язана з різними лінгвістичними, соціологічними та 

культурологічними дослідженнями. Сучасна мовознавча наука в якості 

пріоритетів висуває дослідження мови і дискурсу як продукту мовленнєвої 

діяльності людини, підвищуючи значущість мовної особистості. Саме такий 

підхід дозволяє вивчати мову, беручи до уваги людський чинник. 

Як слушно зазначає А.А. Марчишина, «Аналіз будь-якого виду дискурсу 

спрямований на вивчення способів конструювання ґендерної ідентичності...»  

[7, с. 33]. Перспективним об'єктом лінгвістичного дослідження є ґендерно 

орієнтований дискурс мас-медіа, зокрема, англійський медіа-дискурс, в якому 

відображаються як глобальні сучасні уявлення про маскулінність та 

фемінінність так і національні особливості розуміння даних категорій. 

Актуальність дослідження, з одного боку, обумовлюється недостатнім 

ступенем вивчення питань втілення ґендеру в медіа-дискурсі і потенціалом 

категорії ґендеру як засобу відображення соціальних стереотипів – з іншого. 

Мета роботи полягає у встановленні специфіки мовної репрезентації 

ґендеру в сучасному англомовному медіа-дискурсі і дослідженні 

закономірностей лінгвістичної актуалізації сучасних ґендерних стереотипів на 

комунікативному рівні через вивчення особливостей функціонування 

ґендерного дискурсу у англійських мас-медіа. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові ґендерні дослідження 

особливостей становлення, розвитку та функціонування ґендерних стереотипів 

у суспільстві й свідомості мовців представлені у працях сучасних науковців 
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Е.С. Гриценка [1], І. В. Зикової [3], Е. С. Зіновьєвої [2], А. В. Кириліної [3], 

В. Г. Лемеш [4], Т. В. Кравець [5], А. А. Марчишиної [7],  В. В. Тихаєвої [8]. 

Медіа-дискурс, як зазначає С.Д. Чугу, можна тлумачити як сукупність 

процесів і продуктів мовленнєвої діяльності в сфері масової комунікації в усій 

складності їх взаємодії [9]. При вивченні функціонально обумовлених 

дискурсів в цілому та медіа-дискурсу зокрема потрібно враховувати, що 

традиційна концепція побудови дискурсу розрізняє поняття «текст» і 

«дискурс»,  тому що дискурс, перш за все, корелюється з усною мовою, а 

«текст» безпосередньо пов’язаний з письмовою формою мовлення.  

Медіа-дискурс здатний передавати соціальний контекст і культурно-

ідеологічний фон, що відіграє важливу роль у становленні гендерних відносин 

у суспільстві.  

Найбільш репрезентативні в плані відображення гендерних відмінностей є 

гендерно-орієнтовані видання, тобто видання, які призначені для аудиторії, 

класифікованої за гендерною ознакою. Періодичні видання подібного типу, 

звертаючись до аудиторії конкретної статі, формують особливу 

ідентифікаційну систему, за допомогою якої читач або читачка мають 

можливість відчути свою причетність до тієї чи іншої соціальної групи, способу 

життя, типу жіночності чи мужності. 

Термін ґендер походить від латинського слова genus – «рід», та 

англійського gender – «стать». Первинне значення цього слова – граматична 

категорія роду. З розвитком соціальних дисциплін слово gender почало активно 

вживатися на позначення соціокультурної статі. На позначення ж біологічної 

статі в англійських наукових джерелах активно послуговуються терміном sexus. 

На думку В. Г. Лемеш, функціонування терміна ґендер в лінгвістичній науці дає 

змогу суттєво розширити концепт статі, зосереджуючись на сучасному 

соціокультурному становищі чоловіків та жінок, а не на біологічній різниці між 

ними [6, с. 175].  
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Подібна соціокультурна ситуація в повній мірі знаходить своє 

відображення і в мові. Ґендерні стереотипи, засновані на біологічних 

характеристиках людини, призводять до когнітивного дисонансу. 

Конструювання ґендеру пов’язано з акцентуванням відмінностей і 

спочатку передбачає опозицію «чоловічого» і «жіночого», протиставлення 

конкуруючих типів жіночності / фемінінності і мужності / маскулінності 

[1, с. 113]. У свідомості носіїв різних мов і культур ці категорії можуть 

осмислюватися не однаково і асоціюватися з різними національними 

уявленнями і стереотипами, які визначають як відношення суспільства до 

чоловіків і жінок, так і поведінку індивідів у зв’язку з приналежністю до тієї чи 

іншої статі, що знаходить відображення в різних видах дискурсу. 

В англомовному медіа-дискурсі використовують нейтральні лексичні 

одиниці, які не вказують на належність до певної статі (someone, person, we, 

anybody і т. п.) При наявності ґендерно нейтральних номінацій тільки 

адресність ЗМІ дозволяє визначити ґендерну приналежність об'єкта 

висловлювання: People tend to perceive a soulmate in a romantic sense, someone 

you would marry, your partner in bed, but it is a beautiful thing. Love is knowing that 

the only thing that will make you happy is making that person happy. 

Основним лінгвістичним прийомом дискурсивної мовної реалізації 

ґендерного стереотипу є ґендерна маркованість, тобто сукупність ознак, які 

«дозволяють ідентифікувати мовну одиницю за віднесеністю до тієї чи іншої 

статі» [4]. Гендерне маркування передбачає визначення в мові маркерів, які 

експліцитно чи імпліцитно детермінують гендерну семантику. 

В якості чоловічих і жіночих номінацій в медіа-дискурсі активно 

використовуються ґендерно марковані лексичні одиниці. Будь-яка знакова 

система включає в себе план вираження і план змісту, ґендерна маркованість 

персоніфікованих номінацій може бути формальною, тобто відноситися до 

плану вираження (mother, father, editor, waiter), і семантичною – відноситися до 

плану змісту (interlocutor, girlfriend, sweetheart, partner, coward). 
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Для класифікації ґендерних маркерів найменування особи в медіа-дискурсі 

будемо послуговуватися концепцією І. В. Зикової, яка враховуючи структурний 

критерій (формальне маркування) ґендерно маркованими вважає лексеми на 

позначення чоловіків і жінок і враховуючи семантичний критерій до таких 

лексем відносить слова, що відображають стан, роль, ознаку, якість чоловіка 

або жінки.  

До формального маркування дослідниця відносить чотири основні групи 

ґендерно маркованих одиниць: 1) антропометричні лексеми, основним 

значенням яких є ознака статі; 2) терміни спорідненості; 3) антропонімічні 

лексеми (власні імена); 4) агентивні іменники.  

В основі перших трьох груп гендерних маркерів лежить чіткий 

дихотомічний поділ на пари іменників з протиставленням за ознакою статі. 

Агентивні іменники, що утворюють відкриту систему ґендерних маркерів, 

служать для номінації людей за професійною ознакою (doctor, priest, athlete, 

model, philosopher) або для позначення категорії «діяча» з актуальним, 

результативним значенням і значенням стану, об’єднаних на основі 

семантичної ознаки «непрофесійною діяльності» (strategist, burglar, objector, 

assistant, employee, mourner) [3, с. 30–31]. 

В англомовному медіа-дискурсі поширені основні ґендерно опозиційні 

пари антропометричних лексем (boy – girl; man – woman; Mr – Mrs – Miss;  

maid / maiden – fellow / guy / lad; male – female; gentleman – lady; king – queen; 

knight / chevalier – dame): The Department of Basic Education has initiated several 

initiatives addressing social ills that affect boy and girl children with regards to their 

access to schooling. 

Висловлювання, до складу якого входять лексеми man, woman і т.і. з 

невизначеним артиклем a, містить узагальнення – дескрипцію не з окремим 

суб’єктом, а з усією ґендерною групою, але при цьому мається на увазі  

будь-який її представник: So you thought chivalry was dead? Fear not: some guys 

know a woman should be treated like a queen; Every now and then – increasingly 

often in this age of clickbait "listicles" – someone re-writes the rules on how to be a 

man. 
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Рідше використовуються терміни спорідненості (mother – father; daughter –

son; sister – brother; aunt – uncle; wife – husband; grandmother – grandfather; a 

fiancе – a fiancеe): A failed relationship hits me 10 times harder than, say, my sister, 

who always holds back. 

Використання агентивних лексем, що позначають категорію «діяча», з 

антропометричними іменниками дозволяє підкреслити рівні можливості 

чоловіків і жінок: Today's young women are more ambitious than ever before. 

Those of us who a resingle and in our twenties are outearning and climbing the 

ladder faster than men, we bagged ourselves more degrees than the guys last year 

and the number of female entrepreneurs is rising nearly three times faster than the 

rate for their male counterparts. Усі перераховані номінації представлені 

іменниками, які в поєднанні з ад’єктивною лексикою набувають експресивно-

оцінного значення. 

До ґендерних номінацій за семантичною ознакою в англомовному медіа-

дискурсі можна віднести лексеми: з позитивною конотацією – beauty, 

sweetheart; з негативною конотацією – coward, sissy. 

Крім ґендерно маркованих іменників і субстантивованих прикметників як 

ґендерні маркери англійського медіа-дискурсу активно використовуються різні 

види займенників, які при відсутності конкретної номінації адресують 

висловлювання кожному з представників ґендерної групи. Поєднання особових 

і присвійних займенників 1-ої особи множини (we, our) з іменниками man, 

woman позначає ґендерну групу в цілому, що надає висловлюванню 

узагальнюючий характер, створює ефект солідаризації авторів медіа-текстів з 

читацькою аудиторією або між членами однієї ґендерної групи: It's taken us a 

few thousand years, but congratulations, men, we've finally broken through the 

Kleenex ceiling: We can cry – in public! – and it's okay. У даних висловлюваннях 

інклюзивне значення займенника 1-ої особи, множини we, our в пропозиції «ми 

– чоловіки», «ми – жінки» представляє маскулінність і фемінінність як 

першооснову соціокультурної категоризації без урахування інших 

соціопараметрів. 
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У медіа-дискурсі за допомогою займенників жіночого роду she і her жінка 

вписується в чоловічу картину життя, а займенники he і his позиціонують 

чоловіка як невід'ємну частину жіночого світу: Remember that 'after you 

'gallantry is not always appropriate – sometimes it is more chivalrous to go first: 

when ascending an escalator (so you're not staring at her arse); when getting into 

the back of a car (so she does not have to scoota cross the seat). 

Висновки. Аналіз фактичного матеріалу дозволяє дійти висновку, що 

ґендерними маркерами англійських мас-медіа є ґендерно релевантні 

займенники, іменники в значенні найменування особи, субстантивовані 

прикметники, а також співвіднесення з названими мовними одиницями 

ад’єктивної лексики. Окрім того, набувати часткову гендерну маркованість 

здатні займенники у множині в поєднанні з номінаціями, які позначають 

загальні гендерні групи. Проведене дослідження свідчить, що значна кількість 

ґендерно нейтральних номінацій в англомовних мас-медіа відповідає вимогам 

гендерної коректності і підтверджує переважання в західному суспільстві 

егалітарної моделі взаємин осіб різної статі.  
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ АНОТАЦІЙ  

В РІЗНИХ ДИСКУРСАХ 

У статті наведено результати теоретичного аналізу сутності понять 

«анотація», «анотація як жанр», «особливості анотацій». Охарактеризовано 

та розглянуто різні мовно-стилістичні особливості анотацій на обкладинках 

книг. Розкрито актуальність вірно складеної анотації як ефективного 

рекламного засобу.  

Ключові слова: анотація, анотація як жанр, композиційні особливості, 

лексико-граматичні особливості, стилістичні ознаки.  

Постановка проблеми. З появою нових засобів комунікації та інформації 

виникає питання щодо  місця книги в сучасній культурі, адже неминуче 

модифікуються форми її репрезентації і поширення, викликані глобальними 
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змінами у засобах рекламування нових продуктів. Особливо зміни стосуються 

апарату книги, який змінюється не стільки за своєю структурою, скільки за 

змістом. Тепер багато в чому він служить засобом реклами книги як товару. У 

більшості випадків складові книжкового апарату виявляються тими жанрами, 

які допомагають покупцеві прийняти рішення щодо того, щоб купити і 

прочитати книгу. 

Аналіз останніх публікацій.  Проблема анотації піднімалася в різних 

аспектах у наукових розвідках, які були присвячені вивченню прийомів 

репрезентації книги, і виділяли анотацію як одну з ефективних форм 

просування книги на споживчому ринку. Практично до кожної книги потрібна 

добре написана рекламно-інформаційна анотація. Спираючись на неї, продавці 

можуть цілеспрямовано пропагувати книгу, а покупці знайти цікаву для 

літературу. Адже неможливо навіть побіжно прочитати все нові книги. 

Анотація – це короткий зміст книги, рукописи, монографії, статті, патенти, 

фільму, платівки або іншого видання або тексту, а також його коротка 

характеристика [4]. 

Анотація допомагає скласти більш повне уявлення про зміст книги. Так, в 

«Енциклопедії книжкової справи» сказано, що «завдання анотації - стисло 

охарактеризувати зміст і особливості книги, основний упор зробивши на 

відмінних достоїнства друкованих в ній творів, на примітних рисах творчості 

автора. Така анотація повинна вплинути на купівельний вибір» [5, с. 712]. 

Виклад основного матеріалу. Анотація є структурним компонентом, 

розміщеним на суперобкладинці англомовних книг, що виступають 

вторинними рекламними жанрами та відзначені найбільшим обсягом оцінної 

лексики. Книжкові анотації виконують виразну рекламну роль, то при їх 

розгляді необхідно враховувати композиційну, змістову та стилістичну 

специфіку самих рекламних текстів. Вони повинні привертати увагу до книги, 

спонукати до її придбання і прочитання. Однак традиція ставлення до анотацій 

як до суто довідкового (а не рекламного) тексту породжує вельми актуальне 

зіставлення ознак реклами та анотації для того, щоб підкреслити рекламний 

характер жанру анотації. 
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У літературі, присвяченій дослідженню риторичних жанрів не раз 

зазначалося, що загальні особливості жанру не залежать від специфіки 

матеріалу, що використовується для його вивчення, і поширюються на всі 

феномени, які стосуються даного жанру.  

Саме наявність цих загальних ознак і дає можливість окреслити настільки 

несхожі на вигляд явища (наприклад, плакат на стенді, газетне оголошення і 

телевізійний анонс) як форми одного і того ж жанру – «реклами». Лише на рівні 

мовленнєвого втілення з’являються особливості, властиві тій чи іншій 

конкретній формі реклами [2].  

Як зазначає С.Д. Чугу, диференційні ознаки анотації дозволяють 

стверджувати, що анотацію можна розглядати як один з різновидів реклами, 

отже, в ній можливо виділити жанрові ознаки, спільні з загальними 

характеристиками рекламних текстів [9].  

Функції анотації. Згідно державних стандартів «Реферат і анотація. 

Загальні вимоги» анотація виконує наступні функції:  

«- дає можливість встановити основний зміст документа, визначити його 

релевантність і вирішити, чи слід звертатися до повного тексту документа; 

- використовується в інформаційних, в тому числі автоматизованих 

системах для пошуку документів і інформації» [1, с. 7]. 

В якості функцій анотації називаються також орієнтація читача в 

безперервному потоці публікацій  і повідомлення про суттєвості / не суттєвості  

інформації для читача , що цілком співвідноситься з функціями, визначеними в 

державних стандартах. Таким чином, анотація має дві основні функції: 

сигнальна  і пошукова. 

Підходи різних вчених до анотації як жанру можуть відрізнятися. Що 

стосується питання про виділення анотації в самостійний жанр наукової прози, 

то в сучасній лінгвістиці до сих пір немає його однозначного рішення. Слідом 

за зарубіжними дослідниками деякі вітчизняні вчені розділяють анотацію на 

два типи: описовий та реферативний. 
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Описова анотація призводить лише опис матеріалу, не розкриваючи його 

змісту. У реферативної анотації вказується, що саме міститься в анотованому 

матеріалі (статті, науковій праці), тобто матеріал викладається в зв'язку, хоча і в 

гранично стислій і узагальненій формі. Прикладом реферативної анотації може 

служити анотація, розміщена на зворотному боці обкладинки книги. 

Як описова, так і реферативна анотація може мати наступну структуру: 

1) бібліографічний опис (автор, назва статті / книги, номер тому або 

видання, місце видання, кількість сторінок, ілюстрацій; 

2) загальні відомості (стисла характеристика) матеріалу; 

3) додаткові відомості (про роботу і його автора) [6, с. 44]. 

Ми будемо дотримуватися позиції, що переважає у вітчизняній лінгвістиці, 

і будемо розглядати анотацію як самостійний жанр наукового дискурсу. 

Для англомовної анотації характерна жорстка, стійка структура, що 

обумовлено рядом причин: по-перше, специфікою призначення цього жанру в 

процесі комунікації, а також, тим, що його основна функція – це надання 

інформації в оперативній, короткій і логічній формі, по-друге, тим, що високий 

ступінь стереотипності і стандартизації граматичної структури анотації 

повинна сприяти розумінню текстів даного жанру наукової літератури. 

Традиційно англійська анотація складається з одного абзацу, який включає 

в себе заголовок, бібліографічний опис і основну частину. Висновок є 

факультативним елементом структури анотації. Це пов'язано з тим, що 

макроструктура анотації (список ключових питань) відмінна від 

макроструктури інших жанрів наукової прози (проблема – рішення) і не 

передбачає виведення. Середня кількість пропозицій в абзаці – 5. Сумарна 

кількість слів в англійській анотації складає в середньому близько 100 [7]. 

Лексична структура англійської анотації обумовлена її комунікативною 

метою – дати коротку і в той же час по можливості повну характеристику теми 

першоджерела. Для анотації характерні:  

- висока частотність термінологічних виразів (адресована фахівцеві в 

певній галузі);  



219 

- велика кількість клішованих словосполучень (сигналізують про 

приналежності інформації);  

- велика кількість лексичних одиниць з оцінною і абстрактної 

семантикою (оцінна модальність, субкатегорія опису);  

- використання абревіатур (стислість викладу [3, с. 334]. 

Більшість дослідників називають такі граматичні особливості анотації: 

використанням конструкцій, що виражають даний час (носить позачасовий 

характер); наявність складових іменних присудків і простих дієслівних 

присудків в пасивній формі; переважання пасивних конструкцій; рідкісне 

використання займенників 1 і 2 особи; переважання простих речень, поширених 

за рахунок однорідних членів; відсутність питальних, окличних та 

спонукальних речень. 

І.В. Ярова в науковій роботі «Жанрово-стилістичні особливості сучасної 

книжкової реклами» виділяє такі ознаки анотацій як інформативність, 

діалогічність (включає в себе питальні речення і питально-відповідні єдності, 

дієслова і займенники у формі другої особи множини), позитивна оцінка, 

образність (використання простих форм метафори, порівняння, антитези, 

зустрічаються повтори, анафора, стик, синтаксичний паралелізм , але на думку 

автора їх роль незначна), інтер-текст (цитування текстів як рекламованої, так і 

нерекламованої книги) [7, с. 20].  

У сучасній науковій літературі анонсовані тексти розглядають як 

репрезентанти текстів малого формату, з огляду на те, що вони 

містять диференційні ознаки декількох мовленнєвих жанрів одночасно і можуть 

бути об’єднані достатньою кількістю характерних рис. Зазначимо, що до 

текстів малої форми традиційно відносять анонси, анотації, описи, оголошення. 

Перераховані граматичні характеристики анотації пояснюються її 

позачасовим характером, прагненням до високого ступеня об'єктивності і 

досягненню максимального розуміння, а також модальністю повідомлення. 

Стилістичні характеристики анотації обумовлені її функціонуванням в сфері 

наукового спілкування, а також метою - коротким описом першоджерела.  
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Логічність викладу, характерна для наукового стилю, пояснює жорстку 

структуру анотації; точність передачі інформації знаходить вираз в широкому 

використанні термінології, уникнення емоційних конотацій. У зв'язку з 

прагненням до об'єктивності зустрічається часте вживання пасивних 

конструкцій, рідкісне використання особистих займенників 1 і 2 особи. Така 

синтаксична особливість, як відсутність питальних, окличних та спонукальних 

пропозицій, пов'язана з модальністю повідомлення, властивою анотації. В 

результаті детального розгляду кожної групи мовно-стилістичних 

особливостей, можна прийти до висновку, що анотація як жанр наукового 

дискурсу ще не достатньо вивчена. На сьогоднішній день відсутні широкі 

контрастивні дослідження наукової анотації. Для більш детальної розробки 

проблеми наукової анотації та отримання цілісного уявлення про неї необхідно 

застосування комплексу нових методів дослідження (корпусний метод, 

застосування програмних інструментів) і інноваційних підходів (контрастивний 

аналіз, інтегральний підхід). 

Висновки. Узагальнення підходів до вивчення анотацій свідчить, що 

анотація є перспективним матеріалом для дослідження з огляду на її природу 

конфліктності, зокрема обмеженості пропонованого продукту (читацький 

матеріал) та надзвичайно широкого, гетерогенного кола споживачів (будь-яка 

особа, що вміє читати). Тексти анотацій вирізняються інформативністю, тому 

що вони інформують про зміст книги. Саме тому, у ході популяризації масової 

літератури особливої ваги набуває дослівне цитування невеликої частини 

тексту з рекламованої книги. Окрім того, популярним стає розміщення анотації 

не лише на звороті титульного аркуша, але й на зворотній сторінці обкладинки. 

Текст анотації, зазвичай, відзначає талант автора та надає короткий опис твору. 

В окремих випадках анотація передає не лише довідкову, але й рекламну 

інформацію, а у випадку вказівки на обкладинці, роль анотації в презентації 

книги зростає, виступаючи основною формою інформування читачів. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕТИКЕТНІ СИТУАЦІЇ В КУЛЬТУРІ ТА МОВЛЕННІ 

У статті подано теоретичні відомості щодо інтерпретації етикетної 

ситуації в аспекті національних культур і мовленнєвих стандартів. Доведено 

доцільність різноаспектного витлумачення поняття «етикетна ситуація» з 

позицій соціолінгвістики, лінгвопрагматики, лінгвокультурології, семіотики. 
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Постановка проблеми. Феномен мовленнєвого етикету завжди привертав 

увагу науковців, що не могло не позначитися на різноаспектному витлумаченні 

цього явища. Традиційно мовленнєвий етикет визначають як сукупність 

мовленнєвих актів, елементів культури народу, набір паралінгвальних знаків, 

систему етикетних одиниць, яка відповідає соціальним ознакам учасників 

спілкування, набір мовленнєвих формул, через які відстежується історія 

суспільства [2].   

Аналіз останніх публікацій. До проблеми мовленнєвого етикету звертався 

в своїх працях Г.П. Грайс, який увів в обіг поняття кооперації [6].  

Мовленнєвий етикет досліджував Дж. Ліч, який оперував терміном 

«ввічливість». Загалом мовознаці були одностайні у тому, що мовленнєвий 

етикет містить такі ситуації, що передбачають готовність комунікантів діяти 

відповідно до своїх цілей в обопільно комфортних умовах. Не оминули увагою 

мовленнєвий етикет і ті мовознавці, що працюють у сфері лінгвопрагматики 

[5]. Лінгвісти впевнені, що мовленнєвий етикет варто досліджувати з позицій 

досягнення мовцем певної прагматичної мети, заради якої комуніканти 

вдаються до різного роду мовних формул. Більше того, етикет можна 

розглядати як набір позитивно чи негативно орієнтованих стратегій 

спілкування, яка є основою побудови етикетної комунікації [3]. 

Виклад основного матеріалу. Прагматичний аспект дає змогу виявити 

співвідношення окремого етикетного висловлювання із певним видом 

мовленнєвого акту. Відповідно є підстави для обрання тієї чи іншої 

комунікативної стратегії. Уявімо, що мовцю необхідно вдатися до спонукання 

партнера до дії, враховуючи власні потреби. У такому разі використання 

мовленнєвої формули укр. Я наполягаю на твоїх вибаченнях якнайшвидше 

видається найбільш оптимальною. Обирається директивний мовленнєвий акт, 

який передбачає подальшої мовленнєвої реакції адресата. На противагу, 

комісивний мовленнєвий акт спрямовується не на адресата, а більше на 
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адресанта, як в англ. Please accept my apologies, it’s my mistake. Відповідно, 

якщо учасники комунікації усвідомлюють мету і спрямовують зусилля на її 

успішне досягнення, то вибір мовленнєвих етикетних формул мають 

безпосередній вплив на успішну реалізацію комунікативної взаємодії. 

Відомо, мовленнєвий етикет є наслідком соціальної взаємодії людей. У 

своїх працях Н.І. Формановська типологізує мовленнєві акти на контактиви 

(вони виконують контактопідтримувальну соціальну функцію, напр. англ. I’m 

so happy to see you!) та соціативи (мають на меті створення гармонійної 

суспільної рівноваги, як у франц.  Vous avez bonne mine, vous savez!).  

[5, c. 117]: Однак, як зауважують дослідники, прагматичний підхід все ж 

недостатньо враховує соціолінгвістичні параметри комунікативної ситуації, що 

містить етикетні формули.   

Цілком обґрунтованою є думка про те, що етикетне спілкування за своїм 

характером є соціолінгвістичним явищем [9, с. 50]. З одного боку, воно 

відтворює соціальні параметри комунікантів, а з іншого – соціальну ситуацію 

комунікації, її контекст. До соціальних ознак, що проектують етикетні ситуації 

спілкування, відносять вік, освіту, гендерну приналежність, професію тощо. 

Відповідно типову соціальну етикетну ситуацію розглядають в аспекті 

дотримання певних ритуалів, як от: привітання, прощання, вибачення, 

побажання. Дотримання таких ритуалів створює відчуття приналежності до 

певної соціальної групи. 

З огляду на вищезазначене, можемо стверджувати, що вибір поведінки під 

час етикетного спілкування значною мірою зумовлюється тими рольовими 

позиціями, які займають комуніканти. Не секрет, що здебільшого останні 

мають намір виглядати відповідно до встановлених соціумом правил і у такій 

спосіб зберегти ту соціальну роль, яку вони грають. «Рольові переключення», 

які демонструють мовці, виконуючи кілька соціальних ролей, «як правило, 

пов’язані і з мовленнєвими переключеннями» [5, c. 75]. Найбільш доказовим 

прикладом цього можуть бути форми звертання, які один і той же мовець 

використовує, перебуваючи в різних комунікативних ситуаціях і відіграючи 
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різні ролі (пор.: пестливий демінутив англ. Eddie – у  розмові із рідними, 

скорочену форму англ. Ed – спілкуючись із другом, повну форму англ. Edward 

– звертаючись до малознайомої дорослої людини, партнера з бізнесу).  

Прихильники лінгвокультурологічного напряму у сучасній філології 

стоять на позиції того, що етикет є культурною універсалією [4].  Таку думку 

наводять з огляду на те, що власне культурні чинники є визначальними для 

поведінки комунікантів в етикетних ситуаціях. Відповідно такі універсалії як 

жести, емоції, пози є етикетними універсаліями, що виникли на основі 

етнічних вірувань і вподобань. Водночас лінгвокультурологічний аспект у 

вивченні етикетних формул не лише фіксує універсальність правил поведінки, 

яка виявляється на фоні їх етно- й соціокультурної специфіки, але й має на меті 

пояснити міжкультурні та міжмовні особливості тих чи інших етикетних 

ситуацій.  

Безперечно, що національний характер мовленнєвої поведінки можна 

легко простежити у вживанні ідентичних етикетних формул. Адже кожна 

культура створює свої правила, стандарти та норми поведінки. З цього приводу 

науковці вважають, що існують культури «інтенсивного насичення нормами» 

та «неінтенсивного насичення нормами» [2]. Так, наприклад, українська 

етикетна культура демонструє більш легкий та невимушений стиль 

комунікації, порівняно з більш регламентованою британською. Для британців, 

наприклад, прохання здебільшого є дистантним, позбавленим імперативності, 

воно постає у формі прямих і непрямих питань: англ. Could I have your book for 

a couple days, please?, I am wondering if you could possibly give me your book). На 

противагу наведеним прикладам, український етикет має в арсеналі більш 

імперативні формули: укр. Будь ласка, дайте мені Ваші записки, рідше – 

розлогі конструкції на кшталт Чи можу звернутися до Вас із проханням 

показати мені Ваші записки?  

Останнім часом етикетні формули почали розглядати з позицій семіотики, 

надаючи їм знаковості. Так, В.Є. Гольдін вважає етикет своєрідною знаковою 

системою, «вивченням якої повинна… займатися семіотика» [1, с. 32]. 
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Семіотичний аспект дослідження вербальної та невербальної складової 

етикетної комунікації дає змогу виявити і пояснити співвідношення 

позначувального й позначуваного, умотивованого й типологізованого у тій чи 

тій лінгвокультурі [7]. 

Доведено, що етикет як особливий знак сформовано елементами 

природної мови (словами, фразами, висловами) та прийнятими в 

культурологічному середовищі кінемами (поклони). До етикетного знака 

залучають також певні предмети-символи, як от квіти, візитівки. 

Зрозуміло, що названі атрибути етикетного спілкування переходять на 

рівень знаків, які є основою ввічливої комунікації.  

Етикетний знак є одиницею передачі інформації між комунікантами, 

«маркування взаємин і взаємодій людей у суспільстві та в спілкуванні з 

погляду поєднання вербальних і невербальних етикетних знаків у мовленнєвих 

актах, з боку мовця, його оцінки та вибору знака для конкретного адресата»  

[5, c. 178-179] і виявляється в шаблонних етикетних ситуаціях (вітання, 

прощання, побажання).  

Ті мовознавці, що працюють з етикетною ситуацією як із знаком, мають 

можливість аналізувати їх з позицій семантики, синтактики і прагматики. 

Семантичні параметри визначають нові значення слова чи фрази, які вони 

набувають за нових контекстуальних умов, зумовлених життєвою ситуацією. 

Науковці [1; 2; 7] зазначають, що процес семантизації етикетних знаків різних 

типів відбувається по-різному  і визначається поведінковими контекстами. 

Проте всі етикетні знаки змістовно передбачають сему ввічливості, що 

дозволяє комунікантам їх інтерпретувати однозначно –  як прояв шанобливого 

ставлення. До того ж саме на основі семантичного аналізу етикетизації 

комунікації Г.Г. Почепцов визначив основні принципи етикетизації мовлення: 

нейтралізацію та поляризацію.    

Синтактика визначає той простір, де певним етикетним знакам дозволена 

взаємодія для підтримання внутрішньої організації. Правила синтактики різних 

типів етикетних знаків індивідуальні для кожної країни, ситуації, у якій 

відбувається комунікація, для самих комунікантів, враховуючи їх 

соціокультурні особливості, ступінь близькості, характер.  
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Прагматика етикетної ситуації дає оцінку етикетним формулам з позицій 

людського чинника, який є визначальним для вибору тієї чи іншої стратегії 

спілкування. 

Висновки. Отже, етикетна ситуація як особливий феномен людської 

культури і людського мовлення набуває нових обрисів наукового осмислення, 

зважаючи на поліпарадигмальність сучасних наукових пошуків в царині 

лінгвістики. Маючи всі підстави бути потрактованою у площині 

соціолінгвістики, лінгвопрагматики та семіотики, етикетна ситуація 

розглядається з різних боків, що дає змогу виявити специфіку кожного аспекту. 

У міжмовному зіставленні етикетні ситуації є вкрай важливими для вивчення, 

оскільки вони є фундаментом для успішної комунікації як у повсякденному 

житті, так і в бізнес-спілкуванні. Володіння лінгвокультурологічним арсеналом 

для розуміння етикетних ситуацій, безперечно, є запорукою створення ситуації 

успіху в кооперативній стратегії спілкування і забезпечує належну взаємодію 

між комунікантами. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОГО ХУДОЖНЬОГО  

ТЕКСТУ У СЕМІОТИЧНОМУ ВИМІРІ 

У статті розглядаються сучасні засадничі підходи до перекладу англомовного 

художнього тексту у семіотичному вимірі. Автор доводить тезу, що переклад 

художнього твору є особливою формою міжлітературної рецепції, в якій 

ступінь правильності перекладу і його відповідності оригіналу варіюється під 

впливом низки зовнішніх і внутрішніх чинників, що утворюють певний 

контекст для інтерпретації змісту вихідного тесту. 

Ключові слова: художній переклад, семіотичний вимір, художній текст, 

семіотична насиченість, множинність тлумачення.  



228 

Постановка проблеми. У науковій парадигмі сьогодення різні гуманітарні 

науки виходять з теоретичного постулату щодо важливості осмислення 

культури, світу в цілому, через семіотичні категорії, що використовуються не 

лише у  вузькоспеціальному лінгвістичному значенні, а викррис для позначення 

універсальних понять. Подібну спробу інтерпретації світового літературного 

процесу має сенс змоделювати, виходячи з позицій класичного структуралізму, 

виходячи з певних ключових понять семіотики.  

Семіотику тлумачать як науку, що вивчає різні системи знаків та знакові 

системи у їх функціонуванні та розвитку, іншими словами, це наука про те, як в 

людському суспільстві реалізується процес спілкування; за допомогою яких 

засобів може передаватися інформація та яким чином ці засоби 

використовуються і до яких мінливостей схильні. 

Очевидно, що у будь-якій ситуації спілкування можна виокремити певний 

зміст та особливі засоби його передачі. Якщо розкласти даний зміст на 

елементи і знайти, якими засобами виражений кожен із них, маємо справу зі 

знаками, що являють собою поєднання певного змісту і певного способу його 

вираження. Висвітлення нашої проблеми безпосередньо знаходиться у площині 

теорії сучасного художнього перекладу, на який значний вплив має розвиток 

новітніх напрямів, методів та підходів у літературознавстві та 

перекладознавстві, з урахуванням того, що головна особливість якісного 

художнього перекладу полягає, зокрема, у відмінному знанні певної країни, її 

історії, культури та ментальності народу. Крім того, перекладач повинен вміти 

творчо передати стиль автора, його задум, достатньо точно відбити зміст тексту 

і зберегти гармонійність вихідного тексту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певний час під терміном 

«переклад» у лінгвістиці і перекладознавстві розуміли добір до слова чи 

конструкції однієї мови відповідника з іншої мови (В.Н. Комісаров, Ю. Найда, 

Я.Й. Рецкер та ін.). Однак такий підхід не може розкрити сутності 

перекладацького процесу, які б відповідали високим якісним показникам 

перекладу. На нашу думку, належний переклад має бути набагато ближчим до 
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процесу відтворення, що відображає механізми усвідомлення і номінації 

елементів дійсності засобами певної мови. Різним аспектам перекладознавства 

присвячено праці сучасних вітчизняних і зарубіжних учених: аналіз 

особливостей художнього перекладу (П. Тороп, Г.В. Денисова), практичний 

аспект відтворення процесу перекладу (А.Г. Гудманян, І.Є. Клюканов,                 

Б.М. Гаспаров, А. Попович, Л. Венуті, С. Холтуїс, С. Басснетт, Е. Паyнд,                

І. Лєвий, А. Попович, Ю.К. Найда), та у дослідженнях, які різнобічно вивчають 

особливості  перекладознавчого процесу (Л.В. Грек, Ю.П. Чала, Я.В. Кривонос, 

Є.В. Овсянникова та ін.). Тим не менше, на нашу думку проблеми художнього 

перекладу сучасних англомовних художніх текстів потребують подальшого 

висвітлення через призму семіотичного підходу, що і становить мету 

дослідження, окремі з результатів якого наведені у даній статті.  

Виклад основного матеріалу.  Для висвітлення досліджуваної проблеми 

доцільно було розглянути питання щодо зв’язку семіотики і перекладу.  Варто 

зазначити, що незважаючи на існування цілої низки праць, присвячених 

застосуванню семіотичних засад у процесі перекладу, це питання ще й досі 

залишається недостатньо дослідженим. Словацький дослідник А. Попович 

наголошував на зв’язку перекладу і семіотики, підкреслюючи думку, що 

«семіотичний аспект перекладу – це знаковий характер перекладацького 

процесу. Семіотичний аспект – це дотримання відмінностей, які виникають при 

перекладі внаслідок різної реалізації простору і часу у відповідній культурі в 

комунікативних зрушеннях і комунікативній ситуації» [9, c. 193]. Дослідник 

дійшов висновку, що кожен переклад певною мірою відбиває суперечність між 

культурами двох народів. Цю семіотичну суперечність між «ми» – «вони», 

«своє» – «інше» можна побачити в перекладі, де, власне, і відбувається «діалог» 

двох «культур» – «культури» першотвору і «культури перекладу». 

Яскравим прикладом наведених думок щодо культуромовних аспектів 

перекладу вважаємо казку «The Cat That Walked by Himself». У тексті 

характеристика «But the wildest of all the wild animals was the Cat. He walked by 

himself, and all places were alike to him» свідчить, що для англійської казкової 
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традиції кіт – це тварина чоловічої статі, символ свободи. Поряд із цим, 

необхідно враховувати те, що словом «cat» англійці називають сварливу або 

«єхидну» жінку [6, c. 33]. 

У більшості перекладів замінюють «кіт» на «кішку», щоб уникнути 

небажаних асоціацій для україномовного читача. Ми вважаємо, що у 

наведеному прикладі реалізується конфлікт двох культур, суперечність, яка 

виливається у семіолінгвістичні розбіжності між першотвором і перекладом. 

Варто взяти до уваги тезу Г.Р. Гачечеладзе про відносну свободу 

перекладача художнього тексту у порівнянні з перекладачем поезії, який 

поставлений у жорсткі рамки законів віршоскладання, обумовлених 

принципами ритму, системою рим і строфікою художнього тексту [4. с. 189]. 

Значний інтерес представляє собою поняття «стилістичного ключа» як 

можливості проникнення перекладача у зміст твору, правильно передати 

найтонші смислові відтінки тексту оригіналу з урахуванням його семіотичної 

насиченості. 

Перед перекладачем виникають два взаємовиключних завдання: 

перекладений текст повинен бути максимально наближеним до тексту 

оригіналу, а сприйняття перекладу людиною іншої культури має бути 

максимально близьким для сприйняття оригіналу людиною культури 

першопочаткової.  Відношення між оригіналом і перекладом залишається 

найбільш драматичним сюжетом світової культури, яке охоплює майже всі 

сфери людської думки і діяльності (комунікація, традиція, історія, філософія та 

філологія). Вочевидь, немає ніякого підгрунтя, щоб роз’єднати ці сфери з 

метою технічної специфікації моментів перекладу, з іншого боку, у багатьох 

школах теорії й практики перекладу існує більш-менш розроблена версія щодо 

форми перекладу у визначених мовних межах.  

Нові перспективні можливості для обгрунтованого аналізу художніх творів 

можливі через інтерсеміотичний переклад, основні принципи якого належать до 

цілісної системи компаративістики. Відповідно до даної теорії, «переклад» 

використовується поза мовними межами і виступає як функціонуюча окрема 
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знакова система. Іншими слова, переклад виступає «механізмом», який «оголює 

художню модель твору» і сприяє встановленню інваріативного значення 

усвідомлення вербального знака (символа). 

Н.С. Автономова відзначає, що «у динаміці культури, переклад - явище 

особливе. Торкаючись одночасно багато її сфер ... практика перекладу ... дає 

цінний матеріал, який не вдається отримати ніяким іншим шляхом» [1]. 

В українській мові також існує чимало схожих концептів, які вже 

досліджувались лінгвістами та когнітивістами. Так, І.О. Голубовська досліджує 

національно-специфічні абстрактні ідеї (зміст) російської, української, 

англійської та китайської мов. Серед українських слів аналізуються такі як 

воля, доля, лихо. В українському культурному середовищі поняття воля - це 

явище – мрія людей про їх гідне життя. (Сам у неволі, а мрії на волі). Також 

Україна відома своїми широкими степами. Проте степ вплинув на ментальність 

українця дещо по-іншому. «В українському ландшафті вчування у хвилясту 

м’якість лісостепу» чи «в безкрайню далечінь степу» налаштовує на 

споглядальні настрої, фомує почуття любові до пізнання недосяжного й 

абсолютного [6].  

Поняття self трактується науковцями як національно-специфічний концепт 

англо-американської культури, що уособлює ідею самосвідомості та 

самопізнання особистості. Він вміщує уявлення про людину як про 

самодостатню незалежну сутність Носій «self» повинен постійно піклуватися 

про розвиток своїх сил і здібностей, досягати self-esteem (букв. «самоповага»), 

щоб чогось досягати в житті. Це слово має безпосередні кореляції зі словами 

individualism – «індивідуалізм» і privacy. Поняття privacy варто розцінювати як 

безеквівалентну щодо української та російської мов семантему» [5, с. 131].  

Вважається, що художній переклад повинен відтворювати не тільки образи 

і думки перекладацького авторського стилю та його сюжетні схеми, але і його 

літературну манеру, творчу особистість, стиль [3; 12]. Між тим вкажемо, що 

власне, якщо семіотику взагалі можна визначити як науку про знакові системи 

в природі і суспільстві, то семіотику мови та літератури варто визначити як 
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науку про такі знакові системи, які мають висловлювання. Переклад 

художнього тексту можна вважати подвійним процесом семіології. Перекладач 

сприймає за допомогою знаків комплекс художнього тексту, а потім читач 

цільової мови, виступаючи кінцевим рецептором усього твору, інтерпретує 

знаки перекладу. 

Переклад художнього тексту як семіотичного явища на зіткненні культур і 

досягненні інваріантності змісту оригіналу й перекладу – є однією з основних 

проблем сучасної перекладацької справи. Семіотичний підхід до проблеми 

перекладу як форми межлітературних зв'язків та будь-яких інших міжтекстових 

відносин дозволяє відстежити змістоутворюючі процеси всередині тексту. 

Цілком слушним вважаємо твердження С.Д.Чугу, що  семіотичний підхід є 

доцільним у ході перекладу художніх текстів, адже його застосування сприяє 

вирішенню низки перекладацьких проблем, а саме: конкретизувати визначення 

одиниці перекладу; виявити міру об’єктивності та суб’єктивності перекладачів 

у тлумаченні першотвору; визначити ступінь відповідності перекладу [13]. 

Текст художнього твору містить безліч видів імплікатури (від лат. 

implicatio «зв’язок; сплетіння, переплетення»), який дозволяє припустити, що 

аналіз тексту повинен бути комплексним і всебічним для того, щоб виключити 

можливість сприймати перекладачем тексту художнього твору як виключно 

лінгвістичний феномен та ігнорування таких важливих моментів як: культурно-

філософський фон твору, семіотична насиченість тексту, комунікативна 

організація змісту,  рівень лексичної зв'язності. 

Складність для перекладача, насамперед, пов’язано з тим, щоб кожен 

сюжетний хід і художній образ були б максимально правдивіше передані на 

семіотичному рівні [7; 8; 11]. Аналіз будь-якого художнього перекладу завжди 

має на увазі певне переосмислення образів, мотивів, тропів та інших елементів 

естетики словесної творчості, які присутні у тексті оригіналу. Будь-який 

художник (перекладач художнього тексту volens nolens прагне до цього) 

створюєчи свій міф, тобто є міфотворцем.  
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Вважаємо, що із різних підходів до художнього перекладу (філологічний, 

лінгвістичний, комунікативний, соціосемантичний тощо) найбільш доцільним є 

семіотичний підхід. За такого підходу процес прочитання текстів 

уподібнюється перекладу з однієї мови на іншу, відбувається декодування 

вихідного повідомлення, його інтерпретація. «Беручи до уваги рефлективність 

літературного процесу, необхідно зазначити, що інтерпретацію будь-якої 

комунікативної акції варто сприймати як «переклад» коду письменника на код 

читача, які через унікальність лінгвокультурних свідомостей повністю 

співпадати не можуть», зазначає дослідниця Л.П. Статкевич [10, с. 31]. 

У семіотиці літератури коди є надзвичайно важливими, саме тому 

необхідно особливу увагу приділяти встановленню кодів і при перекладі 

сучасних художніх текстів. При цьому перекладач має використовувати не 

тільки коди, що властиві авторській культурі, а й коди, типові для читацької 

культури. Послуговуючись семіотичною позицією необхідно визнати існування 

безлічі варіантів перекладу художнього тексту, які мають різний набір значень. 

Прочитання твору може бути багаточисельним, але жодне прочитання не є 

неправильним, адже кожен перекладач додає дещо до твору. Тому у кінцевому 

результаті художній текст складається з усього того, що було у ньому сказано. 

Внаслідок цього можна ствержувати, що ніякий твір ніколи не «вмирає», отже, 

тексти можуть інтерпретуватись різними способами, і чим відкритіший текст, 

тим більше можливих тлумачень є можливими. 

Сучасні підходи у транслятології, спрямовані на застосування 

семіотичного підходу, сприяють не стільки пошуку єдиного правильного 

варіанту, а саме такого, що найбільш наближений до оригіналу. На наше 

переконання, перекладачеві належить роль зробити текст більш цікавим та 

придатним до сприйняття цільовою аудиторією за рахунок вдалого 

співвіднесення культурного контексту та кодів автора й читачів для 

представників відповідної культури. 

Висновки. Семіотична концепція привертає велику увагу науковців у 

галузі перекладознавства, адже вона уможливлює сприйняття різних культур, 
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розглядає їх творчий елемент як необхідну складову еволюції поетичної мови. 

За такого підходу, семіотика стає джерелом творчого процесу не лише автора 

художнього твору та його читачів, а й перекладача як активного учасника 

процесу, задіяного у інтерпретації і наданні текстові додаткового смислу. Отже, 

у термінах семіотичного підходу слушно стверджувати, що вихідний текст у 

ході перекладу внаслідок зіткнення з іншими семіотичними системами здатен 

породжувати новий альтернативний художній світ, який відповідно є 

генератором нового змісту, що підлягає множинному тлумаченню.  

У подальшому вбачаємо перспективу здійснювати дослідження і аналіз 

художнього перекладу, орієнтуючись на функціональні і семантичні 

особливості внутрішніх і зовнішніх контекстуальних чинників. Такий підхід 

сприятиме поглибленому вивченню як лінгвістичних, так і літературних явищ у 

процесі художнього перекладу. 
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У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття 

«багатокомпонентний термін», визначено особливості перекладу науково-

технічних текстів та доведено актуальність теми. Перекладацький аналіз 

фактичного матеріалу дозволяє вивчити основні структурні ознаки терміну 

та встановити його диференційні особливості. 

Ключові слова: багатокомпонентний термін, науково-технічний текст, 

термін, терміносполучення, терміносистема. 
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Постановка проблеми. Науково-технічний прогрес увійшов у всі сфери 

життя, саме тому попит на послуги перекладача в різних сферах діяльності 

постійно зростає, отже, розвиток і науки, і техніки призвів до того, що з'явилась 

нагальна потреба в перекладі інформації в цих сферах. Стаття присвячена 

дослідженню особливостей перекладу багатокомпонентних термінів в науково-

технічних текстах. Цей вид перекладу вимагає від перекладача знання 

спеціальної термінології та вміння орієнтуватися стрімких змінах різних 

галузей  сучасної науки та техніки. Недостатня наукова систематизація 

багатокомпонентних термінів науково-технічної спрямованості, їх класифікація 

та специфіка, способи їх перекладу обумовлюють актуальність даної роботи. 

Мета статті полягає у дослідженні семантичних та структурних 

особливостей багатокомпонентних науково-технічних термінів та виявленні 

проблем їх перекладу. Дослідження здійснено на матеріалах синонімічних та 

тлумачних словників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність дослідити 

особливості появи нових термінів (неологізмів), що складаються з безлічі 

елементів, зумовлена постійними  змінами у різних галузях науки та техніки. 

Не зважаючи на наявність численних наукових розвідок, автори яких 

звертались до вивчення поняття «термін», найбільш точне, на нашу думку, 

визначення належить у О.С. Ахмановій. Дослідниця стверджує, що термін – це 

«слово чи словосполучення науково-технічного спрямування, яке створене для 

точного вираження спеціальних термінів і для позначення професійних 

предметів [1, с. 70].  

Лексичні одиниці кожної мови поділяються на слова загального вжитку, 

такі як: 'мило', 'сіль', 'вода', які відносяться до повсякденного словника, а отже 

не відносяться до спеціальної лексики, та терміни. В той же час, терміни 

'натрію лаурилсульфат', 'поліфосфорна кислота', 'диметилформамід' відносяться 

до спеціальних термінів з хімії. Також існують інші підходи щодо визначення 

терміну, наприклад, В.M. Дейнека вважає, що терміносполучення, що 

складаються з багатьох елементів можна вважати окремим членом речення [4]. 
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Відомий український мовознавець Е.Ф. Скороходько стверджує, що термін – це 

«слово чи словосполучення, яке виражає спеціальний термін в науці, техніці 

або іншій галузі, та має дефініцію, яка розкриває ті ознаки цього поняття, що є 

прийнятними саме для цієї галузі» [7, с. 7]. 

Беручи до уваги вище наведені визначення, вважаємо доцільним, взяти за 

основу таку дефініцію: термін і терміносполучення – це слова науково-

технічної мови, що використовуються професіоналами для наукової комунікації 

і коротко висловлюють спеціальне поняття. Переклад науково-технічних 

термінів повністю залежить від знань перекладача з певної галузі вихідного 

тексту. Перекладачам потрібно докласти максимум зусиль, щоб ознайомитись 

із системою термінів у відповідній сфері та доречно використати 

термінологічні словники та інші довідкові книги, а також Інтернет-ресурси. 

Необхідно наголосити, що головна помилка у ході перекладу 

багатокомпонентних термінів полягає в тому, що перекладачі іноді 

намагаються знайти буквальний еквівалент англійського терміну в українських 

матеріалах. Такий підхід не зовсім коректний, оскільки важливо надати 

конкретний, чіткий, адекватний характер іноземних реалій. 

Крім того, ці терміни можуть виражати поняття, характерні лише для 

зарубіжної дійсності, і, отже, вони можуть не відповідати реаліям, прийнятим в 

українських спеціальних, професійних текстах.  Ще одна помилка перекладача - 

це переклад слово в слово, коли компоненти англійського терміну є аналогами 

українського терміну, але вони мають інше значення. У перекладі необхідно 

враховувати значення терміну в конкретній ситуації та конкретному контексті. 

Необхідно також врахувати можливі зміни значення терміну, якщо він 

вживається у формі множини. Таким чином, правильне розуміння та переклад 

термінів залежить не тільки від відмінного знання мови, а також від обізнаності 

з англійськими та українськими реаліями [2].  

Проведення аналізу різних класифікацій багатокомпонентних термінів, 

дозволяє зробити висновок, що серед них немає єдиної думки щодо типології і  

класифікації терміносполучень. Деякі науковці розрізняють багатокомпонентні 
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терміни відповідно до їх граматичної структури і їх співвідношення до певної 

частини мови [5]. Інші ж лінгвісти розрізняють багатокомпонентні терміни 

відповідно до їх семантичних чи синтаксичних зв`язків між елементами. 

Найбільш поширена класифікація, заснована на особливостях граматичної 

структури та приналежності компонентів до певної частини мови, була 

запропонована А.Я. Коваленко, згідно з якою існують такі типи 

багатоскладових термінів: 

4) «іменник + іменник» — Crop density 'щільність насаджень'; 

5) «прикметник + іменник» —  marginal fields 'родовища з обмеженими 

запасами'; 

6) «дієприкметник 1 + іменник» — alternating current 'змінний струм'; 

7) «дієприкметник 2 + іменник» — divided anode 'секційний анод'; 

8) «прийменникові словосполучення» —  reliability of hydraulics 

'надійність гідравлічної системи'. 

Класифікація, розроблена А.В. Суперанською, заснована на кількості 

елементів, згідно з якими багатоскладові терміни можна поділити на  

1) прості (складаються з двох слів) —  oxidizing ability 'окислювальна 

здатність'; 

2) складні (складаються з трьох чи більше слів) — reactive power 

compensation 'компенсація реактивної потужності' [7]. 

Що ж стосується семантичних особливостей багатокомпонентних термінів, 

дослідниця пропонує наступну класифікацію: 

1) багатокомпонентні терміни, елементи якого є незалежні слова і можуть 

використовуватись окремо і, при цьому, зберігати свої значення. Наприклад : 

labour 'праця' + capacity 'здатність' = labour capacity 'працездатність'; 

2) багатокомпонентні терміни, з яких один елемент науково-технічної 

спрямованості, а інший — слово загальновживаної лексики. Наприклад: polarity 

of line 'полярність ліній'; 

3) багатокомпонентні терміни, в яких присутні лише елементи з 

загальновживаної лексики, і лише в сполученні один з одним, утворюється 
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термін науково-технічного спрямування. Прикладом цього явища можна 

навести таке словосполучення : vacancy cloud 'скупчення вакансій (термін у 

фізиці)'. 

Для перекладача існує лише одна мета — поділитись інформацією, яка 

подана іноземною мовою, якою читач не володіє. Особливості функціонального 

стилю впливають на процес перекладу і результат. Термінологічні одиниці 

відіграють велику роль у науково-технічних текстах. Основні характеристики 

наукових текстів такі: багатство змісту, сувора послідовність, чіткий зв’язок 

між загальною ідеєю та деталями, точність та об'єктивність експозиції та 

чіткість.  

Науковий функціональний стиль не передбачає сленгу та стилістично 

забарвлених слів. Як слушно стверджує С. Д. Чугу, оцінка не є характерною для 

науково-технічного тексту, адже оцінювання відбувається для висловлення 

авторської точки зору, і воно має раціональний, а не виразний характер [8]. 

У науковому стилі бракує емоційності, оскільки він не служить 

досягненню точності, логічності, об'єктивності та абстрактності характеру 

висловлювання [3]. 

Безумовно, для здійснення грамотного адекватного перекладу науково-

технічного тексту, недостатньо бути досвідченим перекладачем. Для такого 

виду перекладу треба ще й стати вузьким спеціалістом певної галузі, або ж 

мати широкий спектр науково-технічних знань. Крім того, багато труднощів 

виникає при підборі перекладу слів, аналогів яким ще не з`явились в 

українській мові. Тож для перекладача науково-технічних текстів постає ще 

одна задача: завжди орієнтуватись серед нових наукових здобутків і розробок в 

рамках галузей, над якими ми працюємо.  

Важливість актуальних знань в певній галузі для перекладу медичних 

текстів можливо на прикладі статей, пов`язаних з пандемією коронавірусу. 

Багато абревіатур в таких публікаціях потребують класифікації та додавання їх 

до найсучасніших словників, наприклад RT-PCR (reverse transcription 

polymerase chain reaction) 'полімеразна ланцюгова реакція зі зворотною 
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транскрипцією'. Ще одним прикладом сучасної абревіатури може виступати 

сама назва нового вірусу, а саме: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2) 'одноланцюговий РНК-вмісний штам коронавірусу роду 

бетакоронавірусів' [9]. 

Необхідно відзначити поширене застосування безлічі скорочень в науково-

технічних текстах. Зокрема у медичній галузі ви можете знайти безліч 

абревіатур, які змушують лише здогадуватись про їх значення відповідно до 

контексту.  

Висновки. Отже, переклад багатокомпонентних термінів в науково-

технічних публікаціях є дуже важливим і відповідальним завданням для 

науковців. Воно потребує бездоганних знань вузьких спеціальностей науки, а 

також багатогранного сприйняття мовного образу світу. В той же час, кожна 

мова унікальна і стрімко розвивається поруч з науково-технічним прогресом, з 

цієї причини, перекладач допомагає одержувати актуальну інформацію, 

створюючи нові термінологічні лексичні одиниці в рідній мові. З огляду на те, 

що англійська термінологія є невід’ємною частиною досягнень науково-

технічного прогресу, адекватний переклад таких термінів є важливим чинником 

у становленні міжнародних стандартів в нашій країні. Після проведення 

дослідження багатокомпонентних термінів, можна стверджувати, що такі 

терміносполучення складають більшу частину терміносистеми, а проблема їх 

класифікації залишається актуальною з огляду на розвиток науки та технологій. 
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Постановка проблеми. ХХІ століття висуває нові завдання в 

інформаційному просторі людини. Завдяки масовій інформації роль перекладу 

в житті людства неухильно зростає; рух інформаційних потоків не знає а ні 

кордонів, а ні часових чи просторових обмежень. Нескінченне різноманіття 

сучасного світу передається за допомогою засобів інформації у відчуттях та 

інтерпретаціях численних учасників міжнародного інформаційного процесу – 

журналістів, кореспондентів, коментаторів. Суспільні трансформації 

відбиваються у мові, як у дзеркалі, і публіцистичний стиль у більшому ступені, 

ніж інші стилі мови, сприймає ці зміни. У даних умовах роль перекладу 

іноземних джерел новинної інформації зростає до високого рівня, і оскільки 

мова йде про новини, які стосуються політичних подій, громадськості, 

досягнень в сфері науки, культури та економіки, переклад повинен бути 

точним, без відхилень від оригінальної ідеї і при цьому зрозумілим і 

відповідним з точки зору стилю. Саме тому постійно зростає значення 

перекладацької діяльності, і з’являються нові фахові проблеми.  

Публіцистичний дискурс розглядається багатьма вченими. Серед 

мовознавців та лінгвістів, що досліджували даний феномен, особливою 

ґрунтовністю вирізняються праці Ю.Д.Апресяна, Н.Д.Арутюнової,  

Ф.С.Бацевича, А.П.Загнітка, Н.І.Кушиної, О.С.Кубрякової, М.Н.Лапшиної, 

О.С.Черемської, О.В.Раєвської, А.Фішера, К.Шеффнер та ін. Актуальність 

даного дослідження зумовлена необхідністю виділення лінгвостилістичних 

особливостей текстів публіцистичного стилю, що впливають на вибір тактики і 

стратегії передавання англомовних матеріалів засобами української мови. 

Метою статті є дослідження сучасного публіцистичного дискурсу в аспекті 

культурологічних стратегій і тактик перекладу та виявлення лексико-

граматичних закономірностей перекладу газетно-публіцистичних текстів з 

англійської мови на українську. 

Виклад основного матеріалу. Публіцистичний стиль – це 

функціональний стиль, який обслуговує широку сферу суспільних відносин: 

політичних, економічних, культурних, спортивних та ін. Він використовується 

в засобах масової інформації – журналах, газетах, на радіо і телебаченні. 
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В першу чергу, мета публіцистичного тексту – повідомити нові відомості. 

Різновидів таких текстів чимало: стислі інформаційні повідомлення (нотатки), 

тематичні статті, оголошення, інтерв’ю. Також існує дещо інший вид 

публіцистичного тексту – есе, або аналітична публіцистика. Мета цих текстів – 

не стільки донести інформацію, скільки донести судження про цю інформацію. 

Крім донесення інформації у даних текстів є ще одна ціль – впливати на читача.  

Як зазначають Г.В.Матюха і О.В.Карпінська, загальна мета 

публіцистичного стилю – впливати на громадську думку, переконати читача 

або слухача, що інтерпретація, надана автором, - єдино вірна, і спонукати його 

прийняти цю точку зору [4, с. 126].  

У будь-якої газети є загальний стиль, ідеологія, тематичне  спрямування. У 

сучасному світі навіть рекламні оголошення практично не випадають із 

загальної тематики газети. Доволі часто, не дивлячись на те, що у виданні 

вказано авторство, авторська особистість абсолютно не проявляється у тексті, 

який підпорядковано обмеженням і законам газетно-журнальної публіцистики. 

Крім того, позиція автора може репрезентувати позицію певного суспільно-

політичного об’єднання або політичної партії. Винятком є популярні зараз 

авторські колонки «вільних» журналістів. Реципієнтами газетно-журнального 

тексту є широкі маси населення, хоча деякі видання мають доволі вузьке, 

спеціальне спрямування. Саме це призвело до того, що газетно-журнальний 

стиль достатньо сформувався, щоб повністю відповідати запитам аудиторії і не 

потребувати переробки. 

Основні засоби публіцистичного стилю розраховані не тільки на 

повідомлення, інформування, а й на емоційний вплив на аудиторію. 

Характерними особливостями публіцистичних творів є актуальність 

проблематики, політична пристрасність і образність, гострота і яскравість 

викладу матеріалу. На думку Я.Михолап і Е.Кортун, двома головними 

особливостями публіцистичного стилю є експресивність, що виражається 

безпосередньо мовними засобами, наприклад, фразеологізмами, які 

характеризуються обмеженою лексичною та синтаксичною продуктивністю, 
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але при цьому активно трансформуються у мовленні, та інформативність, яка 

досягається документальністю, узагальненням і «нейтральністю» викладання 

[5, с. 136].  Специфіку газетного стилю підкреслює і О.О.Іванова, пропонуючи 

розділити його особливості на дві групи: мовні та екстралінгвістичні. 

Виділення екстралінгвістичних факторів у окрему групу є необхідним через те, 

що характерною ознакою газетного стилю є його спрямованість на вплив, тобто 

не тільки точно, доступно і яскраво інформувати читача, але й викликати у 

нього певне ставлення до подій, спонукати до діяльності, до потреби зайняти 

певну громадську позицію, змінити погляди чи сформувати нові [3, с. 34].   

Публіцистичний стиль орієнтований на широке коло адресатів, тому 

головною з його основних ознак, на нашу думку, є доступність мови і 

формулювань. Також серед ознак, властивих даному стилю, виділяємо 

поєднання логічних доказів і полемічного викладу; емоційно-експресивне 

представлення матеріалу, який містить точні найменування, дати, події, 

формулювання наукових положень і фактів, думки учасників подій і їх 

позитивне або негативне тлумачення автором; широке використання художніх 

засобів (епітетів, порівнянь, метафор, фразеологічних зворотів). 

Аналізуючи специфіку публіцистичного стилю, зауважимо, що ми маємо 

справу одночасно з інформацією когнітивною й емоційною. З одного боку, 

публіцистичні тексти спрямовані на повідомлення фактів, відомостей, опис 

подій, з іншого — це вже не об’єктивна їх презентація, як це є у науковому 

стилі. Публіцистика активно втручається у життя суспільства, формуючи 

суспільну думку шляхом відкритого коментування фактичного матеріалу, який 

потрапляє у її коло зору. А в коло зору публіцистики потрапляє надзвичайно 

широкий спектр подій сьогодення, минулого і навіть того, що ще тільки буде 

відбуватися у майбутньому, що планується і тільки починається. У той же час 

публіцистика змальовує ці процеси, не втрачаючи усе різноманіття їхніх 

складових, тих деталей і подробиць, з яких складаються усі ті глобальні події і 

явища. Публіцистика демонструє нам глобальне, але через його специфічні 

«локальні» прояви. Це зближує її з художнім функціональним стилем, але 

більша завантаженість когнітивною, справжньою в своїй фактографічній 

точності інформацією все ж відрізняє її від художніх творів. 
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Мова засобів масової інформації, з одного боку, має певну єдність, 

цілісність, що обумовлено особливостями її використання в сфері масової 

комунікації, заданістю форм, стійкою тематичною структурою. З іншого боку – 

мова ЗМІ характеризується високим ступенем функціонально-стильової 

різнорідності, що відображає універсальність тематики, відкритість і рухливість 

тексту масової інформації при його взаємодії з усіма іншими сферами 

використання мови. Саме ця подвійність: конструктивна єдність і 

функціонально-стилістична різноманітність і складають важливу особливість 

мови масової інформації. Основні мовні засоби стилю досить різноманітні, це 

синтез елементів наукового, офіційно-ділового, художнього й розмовного 

стилів. Лексика насичена суспільно-політичними та соціально-економічними 

термінами, закликами, гаслами. До мовних особливостей газетного стилю 

належить вживання оцінної лексики, яка має яскраве емоційне забарвлення, 

великої кількості кліше та фразеологічних одиниць, скорочень, використання 

іноземних слів, неологізмів, а в деяких випадках навіть історизмів, функцією 

яких у статтях на актуальні теми є проведення історичних паралелей [1, c. 256]. 

Даному стилю притаманна багатозначна образна лексика, емоційно-оцінні 

слова, експресивні сталі словосполучення, перифрази; вживання в переносному 

значенні термінів, які використовуються в різних сферах: науці, музиці, 

медицині і т.і. Синтаксису публіцистичного стилю властиві різні типи 

питальних, окличних, спонукальних речень, що протиставляють слова, речення 

ускладненого типу з повторюваними повідомленнями. Інтригуючи, влучні, 

афористичні заголовки мають ключове значення. 

Як зазначає О.О.Іванова, граматика англійських газетних текстів має такі 

особливості, як певна своєрідність у використанні часів та станів, часте 

вживання неособових форм, особливі форми введення прямої мови та 

перетворення її на непряму, а також широке використання складнопідрядних 

речень в той час, як граматична специфіка газетного стилю української мови 

виражена менш чітко, тут характерним є використання пасивних конструкцій та 

узагальнено-особових форм дієслів, і такі розбіжності можуть становити певні 

труднощі для перекладача [3, с. 34].   
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Отже, тематично публіцистичний стиль вирізняється великим 

різноманіттям. І це не може не впливати на спектр наявних у ньому жанрів і 

видів текстів.  Усні і письмові публіцистичні твори, відповідно, потребують 

різних прийомів і методів опрацювання. Для перекладача розподіл 

публіцистичних текстів на усні і письмові також має важливе значення з точки 

зору застосування різних тактик передавання оригіналу мовою перекладу. 

Цікавим і своєчасним є дослідження функціонально-прагматичної 

адекватності машинного перекладу публіцистичних текстів, здійснене групою 

українських науковців [2]. Не дивлячись на те, що специфіка публіцистичного 

стилю на перший погляд не повинна викликати жодних проблем, стає 

очевидним, що програми-перекладачі, що використовувалися під час 

дослідження, не в змозі досягти семантико-синтаксичної адекватності і перед 

перекладачем для редагування тексту перекладу виникає нагальна потреба 

звертатися до оригінального тексту [2, с. 52]. 

Висновки. Отже, тексти публіцистичного стилю мають перелік 

специфічних особливостей, які являють собою певні труднощі для перекладача. 

Готових порад і універсальних алгоритмів перекладу не існує. Але за умови, що 

перекладач заздалегідь готовий до можливих ускладнень, якщо він усвідомлює 

стилістичний ефект особливостей тексту, який перекладає, і у нього є необхідні 

екстралінгвістичні знання і уявлення про ту реальність, про яку йдеться у 

тексті,  то вірогідність здійснення якісного і адекватного перекладу достатньо 

висока. Для того, щоб уникнути можливих помилок, перекладач повинен 

занурюватися у смислове наповнення, структуру і комунікативне завдання 

тексту, визначати і враховувати цільову аудиторію.  
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Статтю присвячено визначенню особливостей вживання стилістичних та 

граматичних засобів у політичному дискурсі американського президента 

Дональда Трампа. Мета проведеного дослідження полягає у розширенні 

уявлення про мовні механізми створення образу політика. Здійснена спроба 

лінгвостилістичного аналізу інавгураційної промови Дональда Трампа. 
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Постановка проблеми.  У сучасному динамічному суспільстві успішність 

політика напряму залежить від його образу та сприйняття його суспільством. В 

останні роки окремі проблеми політичного дискурсу стали об’єктами 

обговорення в науковій та публіцистичній літературі. Класичними працями, в 

яких досліджуються проблеми дискурсу, можна назвати твори Ю.Габермаса, Т. 

ван Дейка, М.Фуко та М.Гайдегера. Деякі аспекти політичного дискурсу 
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знаходять своє відображення в роботах закордонних та вітчизняних науковців, 

серед яких слід відзначити П.Кузьміна, М.Ільїна, Є.Шейгал, О.Міхальову, 

Є.Переверзєва, Є.Кожем’якіна, Г.Почепцова, В.Павлуцьку, М.Гаврилову, 

Дж.Сейдел та М.Гейса. 

Актуальність даної статті зумовлена досить невеликою кількістю робіт, 

присвячених контент-аналізу публічних промов сучасних політиків, зокрема 

президента США Дональда Трампа, з точки зору розкриття унікальності 

особистості та характерних рис американського президента. Свідомі й 

несвідомі процеси маніпулювання людьми за допомогою слова та інструменти 

емоційного впливу являються невід’ємною частиною спілкування успішної 

людини сьогодення, і, отже, є критично важливими предметами для детального 

дослідження. На думку А.Ерлімахан і К.Лупу, промови Дональда Трампа є 

яскравим прикладом політичного дискурсу. Президент використовує велику 

кількість стилістичних прийомів, завдяки чому має неймовірний ефект та вплив 

на слухачів. В силу того, що політичний дискурс є частиною політичного 

образу, особистість президента виглядає дуже яскраво і індивідуально [2, с. 16]. 

Метою статті є лінгвостилістичний аналіз інавгураційної промови 

президента США Дональда Трампа.  

Виклад основного матеріалу. Для політика, що вступає на найвищий пост у 

країні полос та зірок, надзвичайно важливою є інавгураційна промова. Сильна, 

переконлива та зворушлива промова може дати виборцям надію, зменшити 

кількість їхніх страхів, дати народу впевненість у завтрашньому дні, здобути 

майбутньому президенту нових прихильників, створити настільки сильне 

враження, що навіть перші огріхи та промахи очільника країни не стануть надто 

резонансною подією. Цікавим є дослідження М.С.Дорофєєвої «Прагматична 

реалізація категорії суб’єкта в політичній промові (досвід контент-аналізу)». На 

думку науковця,  текстовий рівень самопрезентації суб’єкта в політичній 

промові утворюють сукупності мовних і мовленнєвих тактик, що їх 

використовує промовець з метою впливу на аудиторію [1].  
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Інавгурація президента США - церемонія, яка знаменує початок нового 

чотирирічного терміну Президента Сполучених Штатів. Під час своєї  

16-хвилинної промови, яка відбулася 20 січня 2017 року, 45-й президент США 

Дональд Трамп звернувся до американського народу, обіцяючи йому “to make 

America great again”. У промовах Д.Трампа активно вербалізуються традиційні 

американські цінності, такі як свобода, любов до батьківщини і ідея сильної 

національної держави. У своїй інавгураційній промові Трамп також акцентує на 

цих поняттях, одночасно концентруючи увагу на першочергових внутрішніх 

проблемах Америки, об’єднанні нації, активній участі народу в управлінні 

країною та захищеності держави. Е.Шейгал у своїй роботі «Семіотика 

політичного дискурсу» підкреслює той факт, що під час цієї презентації 

майбутній президент згадує політичні принципи, якими буде керуватися його 

нова адміністрація, робить акцент на тому, що він цінить і буде слідувати 

вимогам й додержуватися обмежень його високої позиції. Майбутній гарант 

конституції використовує у своїй промові засоби, що є характерними для 

урочистого заходу. Він зосереджує увагу аудиторії на сьогоденні, при цьому 

політик проводить процес об’єднання минулого та майбутнього, нахвалює 

інститут президентства та модель уряду.  Отже, основними функціями 

інавгураційної промови є декларативна, інтеграційна, інспірітивна та 

перформативна. Обов’язковий елемент інавгураційної промови – клятва 

президента, тільки після якої він офіційно вступає на свій новий пост голови та 

нового обличчя країни [3, с. 43]. 

Контент-аналіз виступу Д.Трампа дозволяє зробити висновок, що політик 

своєю промовою хоче справити враження та переконати американців у тому, 

що він та його команда будуть ефективно служити Америці і докладати усіх 

зусиль для розвитку країни. Він стверджує, що готовий служити Америці з усіх 

сил, до останнього подиху (with every breath of my body [4]). Текст промови 

умовно поділяється на п'ятнадцять різних частин, які дозволяють детально 

показати, що ж саме Дональд Трамп мав на меті у різні моменти свого першого 

офіційного виступу: 



250 

1. Привітання; 

2. Спільність (президент і народ будуватимуть Америку разом, і тільки так 

буде досягнуто успіху); 

3. Подяка (президенту Обамі та його дружині за те, що вони були 

чудовими); 

4. Передача влади (передача влади від Вашингтону народу, а не йому як 

президенту); 

5. Критика (спостерігається спад економіки, оскільки пожинали плоди 

американської економіки не американці); 

6. Обіцянка (обіцянка змінити все на краще: удосконалення системи 

освіти, забезпечення робочими місцями, значне зменшення кількості злочинів 

та обігу наркотиків на вулицях Америки); 

7. Присяга (нове бачення –Америка на першому місці); 

8. Американізація (американізація піде на користь американцям); 

9. Боротьба (боротьба за відбудову); 

10. Цивілізація (цивілізований світ проти ісламського тероризму); 

11. Єдність (сила в єдності); 

12. Своєчасність (немає часу на пусті слова, час приймати виклики, час на 

процвітання); 

13. Спільність (не має значення колір шкіри, американці об'єднуються під 

одним і тим же прапором); 

14. Обіцянка (президент обіцяє захист громадян); 

15. Сила (разом будемо сильніші). 

Текст виступу Президента є дуже переконливим, оскільки саме він веде 

бесіду, обирає, змінює теми та коментує все те, що він говорить. Він є 

домінуючим учасником, тим, хто ініціює розмову, встановлює порядок та 

контролює теми. 

Саме вербалізація ключових цінностей викликає особливо потужну 

емоційну реакцію з боку слухача. Репрезентація ключових моментів 

відбувається на трьох рівнях: фонетичному, синтаксичному і лексичному. 
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Фонетична репрезентація полягає в зміні інтонації та гучності  голосу. 

Провідну позицію в промові, що аналізується займають синтаксичні 

стилістичні прийоми, представлені у вигляді різних повторів і паралельних 

конструкцій. В наведеному нижче прикладі використано анафору і 

синтаксичний паралелізм: We will face challenges, we will confront hardships, but 

we will get the job done [4]. Анафоричний повтор словосполучення we will 

робить акцент на залученні всіх громадян Америки у процес майбутніх 

перетворень. Проаналізувавши промову, можна стверджувати, що найбільш 

вживаним є допоміжне дієслово will (30 разів), що свідчить про те, що 

президент зосереджується на майбутніх планах і закликає американський народ 

приєднатися до його зусиль заради кращого майбутнього для країни. Трамп не 

відокремлює себе  від суспільства, формуючи відчуття єднання і значущості 

кожного. Варто підкреслити, що займенник ми – we (us) зустрічається в промові 

35 разів, в той час коли займенник я – I – лише в трьох випадках. Це свідчить 

про те, що мова Президента зосереджена на американському народі 

(включаючи самого себе), а не лише на собі. Цим він має на меті поділитися 

усім із співвітчизниками. Він вірить у силу єдності та спільності. Таким чином, 

він вказує що те, чи стане Америка знову великою, залежить від спільності дій 

Президента та американського народу. Подібні анафоричні повтори в поєднанні 

з вживанням паралельних конструкцій зустрічаються неодноразово: We will 

bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. 

And we will bring back our dreams [4]. У наведеному прикладі, крім повтору 

конструкції we will, використовується повтор присвійного займенника our, який 

містить імпліцитно виражену інформацію про єдність американського народу. 

Статистичний аналіз використання присвійних займенників демонструє, що 

президент Трамп вживає займенник my лише один раз, коли займенники 

your/yours і our/ours 11 і 38 разів відповідно.  

Особливу позитивну емоційну реакцію аудиторії викликає мовленнєва 

репрезентація патріотизму: From this day forward, it's going to be only America 

first, America first [4]; We will get our people off of welfare and back to work, 
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rebuilding our country with American hands and American labor [4]; We will follow 

two simple rules; buy American and hire American [4]. В наведених 

висловлюваннях патріотизм підкреслено послідовними анафоричними та 

епіфоричними повторами лексичних одиниць America i American.  

Схожим чином репрезентується образ сильної національної держави: 

America will start winning again, winning like never before [4].  

Ідея захищеності країни підкреслюється шляхом повторення лексичної 

одиниці protected: We are protected and we will always be protected. We will be 

protected by the great men and women of our military and law enforcement. And 

most importantly, we will be protected by God [4]. Захищеність як цінність 

виражається за допомогою найменування негативних факторів, які впливають 

на безпеку країни: We must protect our borders from the ravages of other countries 

making our products, stealing our companies and destroying our jobs [4]. У 

наведеному прикладі синтаксичний паралелізм підкреслює серйозність 

перерахованих проблем і справляє особливий емоційний ефект.  Повтор 

займенника our акцентує увагу слухачів на тому, на кого спрямовано загрозу. 

Численні повтори паралельних конструкцій створюють особливий ритм 

промови, а також надають їй цілісність і високу емоційність. 

Висновки. Лінгвостилістичний аналіз інавгураційної промови президента 

США Дональда Трампа доводить, що у виступі переважно використовуються 

синтаксичні засоби виразності, такі як різні види повторів і синтаксичний 

паралелізм, що надають промові ритм, емоційність і зв’язаність, набувають 

потужну силу впливу під час вербалізації поняття ‘патріотизм’ та інших 

американських цінностей. Серед лексичних засобів виразності найчастіше 

вживаються метафори, які слугують для формування позитивного ставлення до 

політичного курсу сьогодення і майбутнього.  

Завдяки навмисному відхиленню від стандартного мовлення, Дональд 

Трамп з легкістю вносить пожвавлення в аудиторію, та слухачі завжди 

звертають на нього увагу.  Його промова завжди сприймається з цікавістю та 

створює певний образ особистості в очах слухачів.  
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Статтю присвячено виявленню лінгвокультурних й стилістичних 

особливостей англомовної інвективної лексики. Дається визначення сутності 

інвективи. Розглядається специфіка перекладу інвективної лексики в 

англомовних художніх текстах. У висновках наводяться підсумки з 

проведеного дослідження. 

Ключові слова: інвективна лексика, мовна агресія, переклад, ненормативна 

лексика, еквівалент. 

Постановка проблеми. В останні десятиліття в рамках прагматичної 

лінгвістики спостерігається все зростаючий інтерес до вивчення інвективної 

лексики, яка займає значне місце в словнику пересічної людини, привертаючи 

увагу не тільки лінгвістів, а й перекладачів.  
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Мета статті – розглянути особливості перекладу англомовної інвективної 

лексики в художніх текстах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У художній літературі 

ненормативна лексика стала використовуватися на початку XX ст. У сучасній 

ситуації демократизації мови її літературна норма значно послабила свої 

позиції. Дослідженню ненормативної лексики і інвективу присвячено велику 

кількість робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників (В.І.Жельвіс, В.І. Карасик, 

Т.В.Ларіна, О.А. Рижкин, О. І. Смирницький та ін.). 

Виклад основного матеріалу. Мова людини є інструментом вираження її 

почуттів, емоцій, оцінки та ставлення до того чи іншого явища, позитивного та 

негативного. Найчастіше в неформальній обстановці для більшої 

експресивності мовлення людина нехтує встановленими нормами мови і в 

своєму висловлюванні вдається до використання лексики, яка вважається 

непристойною або ненормативною. Цей розділ словникового складу мови є 

однією з труднощів для перекладачів художніх текстів, оскільки мова героя як в 

оригіналі, так і в перекладі повинна відповідати його характеру і, що головне, 

культурі мови перекладу як такої. 

Мовна агресія та мовне насильство розглядаються як форми мовної 

поведінки, які негативно впливають на комунікативну взаємодію людей, 

оскільки вони завжди спрямовані на мінімізацію мовної особистості адресата, 

на його підпорядкування, маніпулювання ним в інтересах автора 

висловлювання [2, с. 28]. 

Під мовною агресією розуміється використання мовних засобів для 

вираження неприязні, ворожості, манери мови, що ображає чиєсь самолюбство, 

гідність, а також прямого заклику адресата до агресивних дій, підтримку 

агресивного тонусу співрозмовника (читача, слухача). Мовна агресія носить 

конфліктогенний характер і виявляє себе в фатичних жанрах і жанрах 

публіцистичного дискурсу. За загальним визнанням вчених, мовна агресія 

виконує в сучасному суспільстві інтолерантну функцію, руйнуючи гармонійний 

тип мовної поведінки [1, с. 21]. Як при мовній агресії, так і при мовному 

насильстві ми стикаємося з явищем мовної (вербальної) інвективи [3]. 
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Ненормативна лексика існує в багатьох національних мовах як один із 

способів вираження емоцій і почуттів мовця. В роботах сучасних лінгвістів, 

присвячених дослідженню інвективної лексики, відсутнє однозначне 

загальновизнане тлумачення поняття «інвектива». За визначенням  

В. І. Жельвіса, інвектива  це різкий, образливий виступ проти кого-небудь, 

чого-небудь, образлива мова, випад (лат. invectiva  «лайлива мова»)[1, с. 36].  

Будучи яскравим проявом прагматики, інвектива реалізується насамперед на 

лексичному рівні, що в словниках підтверджується стилістичними маркерами, 

що вказують на виразні відтінки слів. 

Так, Кембріджський словник описує інвективу як: «criticism that is very 

forceful, unkind, and often rude» (сильна, недобра, найчастіше, груба критика) 

[5]. 

Мерріам Вебстер у своєму словнику дає таке визначення: «Invective - harsh 

or insulting words: rude and angry language» (Інвектива – грубі або образливі 

слова; непристойна та зла мова) [7]. 

Автор «Нового словника російської мови» Т.Ф. Єфремова розуміє 

інвективу як «різкий виступ проти кого-небудь, чого-небудь; звинувачення, 

викриття, образлива мова» [3]. 

У роботі «Поле битви. Лихослів'я як соціальна проблема в мовах і 

культурах світу» В.І. Жельвіс розглядає інвективну лексику з двох позицій: з 

одного боку, як «спосіб існування словесної агресії, що сприймається в даній 

соціальній (під) групі як різка або табуйована», а з іншого, як «вербальне 

(словесне) порушення етичного табу, здійснене некодифікування 

(забороненими) засобами» [1, с. 67]. 

В.С. Модестов в книзі «Художній переклад» дає наступне визначення 

інвективної лексики: «одна з форм матеріалізації емоцій, а також специфічний 

спосіб встановлення та руйнування контактів». Це можуть бути грубі вигуки, 

вигуки, словесні формули, ідіоматичні вирази [2, с. 244]. 

За основу класифікації інвективної лексики можна  брати різні показники. 

Серед вітчизняних дослідників слід згадати В. І. Жельвіса, який запропонував 
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тематичну класифікацію інвективної лексики. Вчений ретельно проаналізував  

кілька інвективних груп, характерних для абсолютної більшості досліджених 

мов, і класифікував їх за кількома темами:  

1) богохульство;  

2) лайки, пов’язані з нечистотами;  

3) сексуальні образи;  

4) образи, пов’язані з темою крові [1, с. 74]. 

Безумовно, центральним моментом при складанні класифікації є вибір 

критеріїв, покладених в її основу. У зв'язку з цим не можна не згадати 

класифікацію В. І. Карасика, в основу якої покладені характеристики статусу 

особистості, що дозволяє вивчати мовну інвективну поведінку комунікантів в 

залежності від їх соціальної ролі, а також розуміти національно-специфічну 

інвективну стратегію і створювати типологію інвективного спілкування . 

За наявності в мовленні інвективної лексики можна характеризувати 

людину, співвідносячи її з тим чи іншим соціолектом, адже статус мовця в 

суспільстві тісно пов’язаний з частотністю вживання даного вокабуляра. 

Наявність або відсутність інвектив у мові свідчить так само і про рівень 

освіченості людини, ситуації комунікації та її темпераменту як такої. 

У кожній мові є свій власний набір лайливої лексики, який буває 

непорівнянний з інвективами іншої мови, іншої лінгвокультури. Точно відчути 

відмінності в прагматиці тієї чи іншої лайки здатний тільки носій мови. Дана 

проблема була порушена на круглому столі в редакції журналу «Мости». Так, 

наприклад, Д.М. Бузаджі каже, що якщо кожне грубе слово переводити матом, 

то вийде «відсебеньки», які не повинні бути присутні в перекладі [4, с. 54-55]. 

Д.І. Єрмолович визнає, що американці досить часто вживають нецензурну 

лексику, проте український мат «брудніше і болючіше б'є по вухах» [4, с. 60]. 

Зарубіжні лінгвісти О. Гарцоніка і А. Сербан досліджують переклад 

інвективної лексики у фільмах з субтитрами. У своїй роботі вони прийшли до 

висновку, що інвективи в субтитрах прийнято пом'якшувати. Вони пояснюють 

це тим, що написане має більший вплив, ніж сказане [6]. 
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При дубляжі теж існують свої особливості перекладу інвектив. 

М.Дж.Ф.Фернандез відзначає дві провідні тенденції: пом’якшення і 

наближення до оригіналу. Він стверджує, що немає необхідності вдаватися до 

калькування, евфемізмів і неприродних словосполучень. Досить підібрати 

відповідний еквівалент у мові перекладу, оскільки головне, що повинен 

зберегти перекладач, – прагматичний потенціал даного висловлювання [6]. 

В.С. Модестов пропонує наступні тактики та стратегії перекладу 

інвективної лексики в художніх текстах: 

1. Прямий переклад; 

2. Пошук семантичних відповідностей; 

3.Заміна тексту оригіналу текстом придуманим або підібраним 

перекладачем по моделі оригіналу; 

4. Використання «серединної» частини синонімічного ряду інвективної 

лексики; 

5. Використання евфемізмів; 

6. Заміна табуйованої лексики на слова-сурогати; 

7. Використання іносказання, натяків; 

8. Використання граматичних можливостей рідної мови; 

9. Заміна неблагозвучних, а часом і образливих власних назв при їх 

транслітерації або транскрипції на рідну мову; 

10. Використання фонетичних і фонічних можливостей рідної мови при 

перекладі інвективних жартів, анекдотів, абревіатур; 

11. Використання можливостей етикету рідної мови; 

12. Пропуск слідом за оригіналом найбільш неприйнятної для очей і слуху 

частини відомої або зрозумілої з контексту інвективи [2, с. 249]. 

В англійській мові також існує кілька понять, що позначають лексику 

даного сектора: oath – богохульство або будь-прокляття; profanity – 

богохульство, нешанобливий вираз, вульгаризм; blasphemy – богохульство; 

imprecation – прокляття; curse – лайка в загальному сенсі (іноді богохульство); 

swear – богохульство, лайка в загальному сенсі [1, с. 86]. Буде справедливим 

зауважити, що для не носія англійської мови залишається незрозумілим, в чому 

відмінність між oath, profanity, blasphemy, curse і swear. 
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Вивчення такого великого пласта мови, як розмовна лексика, передбачає й 

багатоаспектний розгляд її класифікації. Т. Ротенберг і В. Іванов пропонують 

класифікацію зниженої лексики за семантичною ознакою: 

1) слова, що констатують номінації особи які позначають негативну з 

точки зору інтересів суспільства (або його більшості) діяльність, заняття, 

вчинки, поведінку кого-небудь, наприклад, ratero–злодій, шахрай, кишеньковий 

злодій, хитрун, шахрай; 

2) слова й словосполучення, в самому значенні яких при 

констатуючому характері семантики міститься негативна оцінка діяльності, 

занять, поведінки кого-небудь, супроводжувана експресивним забарвленням, 

наприклад, vandaleвандал; 

3) зоосемантичні метафори, що містять, як правило, негативні оцінки 

адресата мови і грубу експресію несхвалення, презирства, зневаги, наприклад, 

pavoмимрить, тюхтій;  

4) слова, що позначають дії або якості, властивості кого-небудь або чого-

небудь серед таких слів є слова констатуючої семантики й слова оціночні, з 

яскравим експресивним забарвленням, наприклад, mierda лайно, лажа;  

5) слова та словосполучення, в самому значенні яких міститься негативна 

оцінка кого-небудь як особистості, з досить сильною негативною експресією, 

наприклад, gilipollas ідіот. 

Висновки. Таким чином, інвектива визнається суспільством як 

непристойна і вульгарна, інвективна лексика є лінгвістичним явищем, яке 

вимагає більш ретельного вивчення. Для еквівалентного перекладу інвективної 

лексики необхідно враховувати контекст, мовні тонкощі, етнокультурні 

аспекти. 
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ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ  

У статті проаналізовано важливість локалізації та перекладу веб-сайтів, а 

також основні проблеми та шляхи їх уникнення. Висвітлено вимоги, на які слід 

звернути увагу при локалізації в сучасному просторі інформаційних технологій. 

Зазначено, чому переклад веб-сайтів є найпоширенішим та 

найвідповідальнішим серед видів перекладу в процесі локалізації. 

Ключові слова: локалізація, переклад сайтів, міжнародні відносини, 

інтернаціоналізація, культурна адаптація. 

Постановка проблеми. Сучасне покоління розвивається швидкими 

темпами завдяки інтернет-можливостям. Різноманітні сайти, контенти, 

програми, якими користуються всі країни світу, потребують досконалої 

локалізації. Інтернет об’єднав користувачів по всьому світу, а сприйняття 

контенту стало рушієм швидкого розповсюдження інформації. На сьогоднішній 

день важко уявити компанію, яка б не мала віртуального супроводу. Будь-яке 

підприємство може стати глобальним, просто створивши веб-сайт. Звісно, сайт 
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буде доступний усім користувачам, та чи гарантує це те, що люди будуть ним 

користуватися? Інформація не несе користі, якщо ви її не розумієте. Тому перед 

будь-якою компанією, яка пропонує продукти та послуги замовникам із різних 

регіонів світу, рано чи пізно виникає питання локалізації власного веб-сайту. 

Адже для замовника в пріоритеті завжди буде залучення якнайбільшої кількості 

нових клієнтів. Ось чому, роблячи акцент на споживачів з різних куточків світу, 

а отже, представників різних мов і культур, сфера бізнесу постійно 

локалізується.  

Мета статті – проаналізувати сучасні тенденції локалізації веб-сайтів в 

аспекті його мовного оформлення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес локалізації містить 

велику кількість завдань. Адже потрібно провести адаптацію інтернет-ресурсу 

до рівня сучасних ринків. Необхідно здійснити не лише текстові зміни, а й 

візуальні, мається на увазі - графіка веб-сайту, яка повинна в повній мірі 

відповідати тематиці контенту і заохочувати покупців до здійснення купівлі 

товару чи послуги. Проте ключова проблема локалізації веб-сайтів – це не лише 

виконання швидкого та адекватного перекладу, а й вміння здійснити адаптацію 

до культури, традицій та звичаїв різних країн. Наявність вищезазначених 

складових є запорукою того, що компанія, яка використовує локалізований веб-

сайт, збільшить попит продажів, а отже, зможе міцно закріпитись на світовій 

арені і залучити нових клієнтів. 

Перекладацькі бюро вкладають багато сил та коштів на навчання та 

покращення перекладу і локалізації сайтів, в зв’язку з тим, що наразі існує 

жорстока конкуренція між ними. Тому вони найбільше зацікавлені в тому, щоб 

здійснити локалізацію максимально якісно, своєчасно та доступно.  

Варто зосередити увагу на вимогах локалізації, яких обов’язково необхідно 

дотримуватись при перекладі веб-сайтів. В першу чергу, це особливості 

стилістики вихідних і одержуваних текстів, а також такі елементи як простота й 

лаконічність викладу матеріалу. Таким чином, переклад або локалізація сайту 

містить у собі [1, с. 1]: 
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 переклад сторінок сайту й адаптація інформації з урахуванням 

специфіки ринку й національного менталітету; 

 переклад програмних модулів сайту; 

 адаптація графічного інтерфейсу й коду сайту – меню, кнопок, елементів 

коду, призначених для пошукових машин; 

 оптимізація сайту під національні пошукові системи; 

 збірка, тестування й налагодження локалізованого сайту; 

 реєстрація в іноземних пошукових системах і довідниках. 

Загальновизнаним є те, що найбільш затребуваними прийнято вважати 

дев’ять міжнародних мов, які є базовими та якими локалізовано велику 

кількість актуальних веб-сайтів, це: англійська, китайська, німецька, 

французька, японська, іспанська, португальська, російська, італійська та 

корейська. Звичайно, інші мови також необхідні для підвищення рівня 

комунікації, проте вони не мають високого попиту, на відміну від 

вищеперерахованих [2].  

Незважаючи на те, що ряд досліджень темі локалізації належить 

українським вченим (Єлісєєвій С., Чрділелі Т., Дробіт І., Чубаню А.), більш 

вагомого значення заслуговують роботи закордонних науковців (Берта 

Ессерлінка, Дональда Де Пальма, Дж. Юнкера). Це пов’язано з тим, що велика 

кількість публікацій здійснюється саме англійською мовою. Адже англійська 

мова – це мова міжнародного спілкування, яка займає провідне місце на 

світовій арені та надає суттєвого розвитку міжнародній комунікації. 

Наприклад, Берт Ессерлінк (Bert Esserlink), який видав перший підручник з 

локалізації, розглядає проект локалізації через цілу низку завдань. Він виділяє: 

переклад та розробку програмного забезпечення; переклад, розробку й 

тестування он-лайн-підтримки або веб-контенту; переклад та комп’ютерну 

верстку документації; переклад та компонування мультимедійних елементів; 

перевірку функціональності локалізованого програмного забезпечення або веб-

додатків [4, с. 3]. 
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Однак Джон Юнкер (John Yunker) висловлює іншу думку з цього приводу. 

У баченні науковця, при адаптації до місцевої специфіки віртуального 

супроводу товарів чи послуг можуть бути включені лінгвістичні, культурні й 

технічні модифікації, переклад, перетворення одиниць вимірювання та формату 

дати, часу, зміну інтерфейсу  [5, с. 477]. 

Адже, якщо мова йде про розробку веб-сайту, який презентуватиме 

компанію глобально, тоді до уваги береться «повний спектр дій, необхідних для 

адаптації веб-сайту до нових ринків, а саме: бізнесова стратегія, 

інтернаціоналізація, локалізація, переклад, тестування, технічна підтримка та 

просування на ринку» [5, с. 475].  

Виділяють два технічні процеси, які формують основу локалізації. 

Передусім це -  інтернаціоналізація, яка охоплює етап планування та підготовки 

проекту, для якого він зосереджений на міжнародному ринку. Її особливістю є 

мобілізація та відтворення найменших культурних цінностей, аби продукт міг 

легко адаптуватися до мовного середовища будь-якої країни. Якщо на 

початковому етапі не були досконало прибрані регіональні риси, то необхідно 

буде вносити зміни під час локалізації, що в сою чергу збільшить витрати часу і 

коштів. Часто зустрічаються моменти, де продукт, який не був глобалізований, 

не може бути локалізовано. Наступний процес, це адаптація відповідного 

продукту до конкретного ринку, за стандартами (Localization Industry Standards 

Association або LISA), в області локалізації, що формує наступні аспекти: 

лінгвістичний, фізичний, діловий, культурний, а також технічний. По 

завершенню цієї стадії проводиться тестування, що передбачає аналіз та 

перевірку відповідності нормам якості, щоб переконатися, що продукт працює 

правильно і відповідає очікуванням споживача [3].  

Використання поняття локалізації, як «переклад високого рівня», що часто 

можна зустріти, не відображає всю важливість та складність такого процесу, 

але іноді важко розрізнити між перекладом та локалізацією. Звісно локалізація 

проводиться більш для позатекстуальних компонентів товару або послуги, тому 

і вважають це поняття ширшим, ніж поняття «переклад». Варто врахувати, що 
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до перекладу, а саме  питань граматики та орфографії, які значно залежні від 

країни та місця, де використовується одна і та ж мова, процес локалізації може 

включати адаптацію графічного компонента. Таким чином символи валют, 

формат дати, адрес і номера телефону, вибір кольорів, та багато інших деталей, 

включаючи перегляд фізичної структури продукту значно допомагають. 

Поняття «переклад» та «локалізація» можуть існувати як в поєднанні, так і 

окремо, але їх поєднання формується для уникнення найменших конфліктів, які 

можуть бути спричинені в умовах місцевої культури населення, а також 

реалізації продукту на місцевому ринку, та виконати усі локальних потреби  

Наприклад, в результаті локалізації веб-сайт однієї і тієї ж компанії, з реалізації 

побутової техніки, може бути адаптований до певної країни, або видання 

інструкції по використанню однієї і тієї побутової техніки можуть відрізнятися 

в залежності від місця видання [3]. 

Слід зазначити, що локалізація є особливим видом перекладу, при якому за 

допомогою засобів іншої мови здійснюється відтворення програмної продукції, 

що передбачає не тільки відтворення вихідних текстів цільовою мовою, але й 

комплексне пристосування продукції до стандартів цільового регіону, що 

включає врахування специфіки приймаючої лінгвокультури та потреб цільової 

аудиторії. 

Адекватна локалізація передбачає створення тексту, який має бути, в 

першу чергу, зрозумілий для цільової аудиторії та написаний, згідно 

граматичних правил. Він повинен виконувати всі функції програмного  

продукту з новими назвами у його локалізованій версії. 

Перед перекладачем існує ціла низка завдань, які необхідно виконати. 

Адже задля удосконалення перекладів програмної продукції потрібно підібрати 

змістовну, правильну базу відповідників для спеціалізованої лексики; усунути 

двозначність та буквальний переклад; здійснити орієнтацію на звичайного 

користувача-новачка. 

Глобалізація й локалізація – взаємопов’язані процеси, тому кожен із них 

вимагає використання перекладу. Як ми вже зрозуміли, для певного 
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середовища потрібно провести процес адаптації продукту, але для того щоб 

мінімізувати роботу по локалізації, використовують глобалізацію для 

моделювання продукту. 

У процесі локалізації переважно задіяна ціла група спеціалістів, таких, як 

менеджер проекту (керує всім процесом локалізації, веде переговори з 

клієнтом, координує роботу команди, відповідає за вчасне виконання проекту), 

перекладач (виконує переклад), спеціаліст із локалізації/старший перекладач 

(перевіряє роботу перекладачів, слідкує за дотриманням стилю й узгодженням 

термінології), редактор/спеціаліст із забезпечення якості (перевіряє 

перекладений матеріал на наявність лінгвістичних помилок, відповідає за 

кінцеве мовне оформлення матеріалів), інженер локалізації (відповідає за всі 

технічні аспекти локалізації), тестувальник (випробовує функціональні 

можливості локалізованого продукту), верстальник (дбає про відповідність 

інтерфейсу та візуальне оформлення) [6, с. 16–17]. Важливо зрозуміти, що 

спеціаліст із локалізації перевіряє якість перекладу, а спеціаліст із забезпечення 

якості затверджує остаточне мовне оформлення локалізованого матеріалу 

іноземною мовою. 

Дж. Юнкер наголошує, що під час підготовки проекту локалізації потрібно 

створити детальні інструкції, як для перекладачів, так і для редакторів. 

Перекладачі, зокрема, мають працювати в координованому потоці роботи 

(workflow) та використовувати автоматизовані системи перекладу [5, с. 124]. 

При локалізації веб-сайтів важливо орієнтуватись на основні пошукові 

запити, навіть використовуючи найпоширеніші помилки, а не на правильності 

та точність перекладу змісту. До прикладу візьмем слово «нерухомість», то 

аналізуючи відповідь на пошуковий запит, можна зустріти: «агентство 

нерухомості», «квартири від забудовника», «нерухомість вашого міста», та 

різноманітні сайти з продажу нерухомості. Таким чином, переклад контенту 

сайта не можна назвати перекладом у традиційному розумінні. Швидше це 

передача змісту сайту (конкретних його сторінок) з урахуванням специфіки 

Інтернету, пошукових запитів та місцевих особливостей.  
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Для будь-якої компанії, яка виходить на міжнародний ринок, необхідно 

розуміти, що використання стратегії локалізації сайту та переклад є основою 

вдалої стратегії комунікації, а за словами Д. Де Пальма – це «процес а не подія» 

[6, с. 162]. Тому переклад регулює постійний потік контенту й загальну 

комунікацію.   

Необхідно зауважити, що перед локалізацією веб-сайту потрібно виконати 

інтернаціоналізацію, так званий процес  підготовки, який може включати в себе 

зміни по регіональних вимогах, по дизайну й організації сайту, а також 

підтримку різних мов, валют, алфавітів, та інших стандартів і вимог. 

Інвестуючи час і плануючи завчасно, компанія зазвичай може зекономити 

значні ресурси під час подальшої локалізації веб-сайту та контенту для кожного 

наступного ринку [7].  

До переваг локалізації можна виділити наступні: по-перше – це простота 

сприйняття матеріалу, яка є запорукою того, що сайтом буде користуватись 

велика кількість відвідувачів. Це є цілком зрозумілим, адже коли користувач 

заходить на сайт, він поверхнево прочитує інформацію, виділяючи для себе 

основні моменти та намагається одразу уловити головну ідею та думку тексту. 

Для прикладу, загальновідомим є факт, що людина краще сприймає 

інформацію, яка викладена на папері, аніж на цифровому  носії. Тому текст веб-

сайту має бути викладений абсолютно чітко й просто. По-друге - це збільшення 

ролі реклами шляхом викладу правильних конструкцій речень. Адже 

інформація, яка зазначена в рекламі і викладена не рідною мовою, для іноземця, 

значно знизить запам’ятовуваність такого роду тексту і призведе до зниження 

продажів або ж взагалі їх відсутності. Тоді як локалізований сайт, не лише буде 

зрозумілим, а й більш переконливим. По-третє – це повага до іншомовного 

клієнта. Якщо сайт локалізовано – це свідчить про високий прояв уваги та 

поваги до мови та культури громадян різних національностей. Для прикладу, 

якщо мова йде про мови Близького Сходу, то необхідно брати до уваги 

особливості правосторонньої писемності і виходячи з цього корегувати 
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інтерфейс сайту. По-четверте – це зміцнення статусу компанії. Якщо 

потенційний клієнт бачить, що сайт перекладено різними мовами світу, це 

автоматично викликає в ньому довіру до тієї чи іншої компанії.      

Висновки. Отже, локалізація веб-сайтів – це насамперед складний процес, 

який потребує командної роботи, а також дотримання низки вимог по 

відношенню до аудиторії потенційного користувача. Щодня з’являється велика 

кількість сайтів, які використовуються на міжнародному ринку. Саме тому 

переклад веб-сайтів потребує детального вивчення для пошуку шляхів 

подолання труднощів у процесі перекладу та локалізації.  
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У статті подано фрагмент двостороннього зіставлення дієслівної лексико-

семантичної парадигматики української та англійської мов. Установлено 

спільне та відмінне в дієслівному вираженні семантичної категорії «рух» як 

субкатегорії «дія» узагальненої дієслівної категорії «процесуальність» у 

межах вибудованих нею співвідносних лексико-семантичних полів. 

Ключові слова: дієслова руху, семантичний компонент, зіставне 

мовознавство, порівняння, дієслівні системи. 

Постановка проблеми. Міжмовне зіставлення в сучасному просторі 

лінгвістики видається перспективним напрямом, покликаним встановити та 

пояснити загальне і особливо специфічне в мовній дискретизації світу. 

Примітно, що проведені на матеріалі як споріднених, так і неспоріднених мов 

контрастивні дослідження охоплюють різнорівневі мовні явища, аналіз яких 

спирається на методологічні засади відмінних наукових парадигм. Результати 

таких розвідок, представлені роботами вітчизняних та зарубіжних науковців 

(Й.Ф. Андерш, О.В. Бондарко, Г. Вежбицька, В.Г. Гак, І.О. Голубовська, 

Ю.О. Жлуктенко, В.Д. Каліущенко, Д.І. Квеселевич, І.В. Корунець, Е. Косеріу, 

М.П. Кочерган, Р. Ладо, А.Е. Левицький, Т. Кшешовський, В.М. Манакін, 

В.П. Нерознак, В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, С. Ульман, С.О. Швачко, 

Р. Штернеман, У.К. Юсупов, Р. Якобсон, В.Р. Ярцева та ін.) формують 

відповідне теоретичне підґрунтя для подальших досліджень у царині 

контрастивістики. 

Істотно, що з-поміж об’єктів міжмовного зіставлення одне з провідних 

місць відводять дієслову, наголошуючи на центральності цієї частини мови як в 

славістиці, так і в германістиці. Однак, попри значні здобутки у витлумаченні 
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лінгвістичної природи дієслова в аспектах його внутрішньомовного, як і 

міжмовного опису (Ю.Д. Апресян, І.В. Арнольд, Ш.Р. Басиров, А.П. Загнітко, 

А.П. Муховецький, В.С. Огоновська, В.М. Русанівський, Г.Г. Сильницький, 

С.М. Сухорольска, Є.М. Уздинська, Н.Ю. Шведова, M. Bierwisch, D. Crystal, 

R. Jackendoff, R. Jandor, H. Hiddowson, Ch. Hockett, E. Lehrer, B. Levin, E. Nida, 

S. Soames, R. Stockwell, St. Ullman та ін.), коло проблемних питань, у центрі 

дослідження яких перебувають дієслівні системи, і досі залишається досить 

обсяговим. Зокрема, в науковому доробку компаративістів ще не знайшла 

системного вивчення дієслівна лексико-семантична парадигматика української 

та англійської мов, що і визначає актуальність пропонованого дослідження.  

Отже, об’єктом нашого дослідження виступають українські та англійські 

дієслівні системи, конкретніше їхні складові, об’єднані категорією «рух». 

Предмет дослідження вбачаємо в міжмовних співвідношеннях між 

дієслівними лексико-семантичними парадигмами (лексико-семантичними 

полями (ЛСП)) як виражальними засобами зазначеної категорії.  

Мета пропонованої розвідки полягає у встановленні шляхів інвентаризації 

та типологізації дієслів руху для подальшого зіставлення. 

Дослідження здійснено на матеріалі тлумачних, синонімічних, почасти 

частотних та перекладних словників української та англійської мов, з яких 

шляхом суцільної вибірки було вилучено аналізовані дієслова. 

Виклад основного матеріалу. Коротко зупинимося на основних 

проблемних питаннях, пов’язаних як із принципами виокремлення дієслів руху, 

так і з підходами до їхньої системно-структурної стратифікації. Суттєвим для 

нашого дослідження виступає кваліфікація таких понять, як „рух” та 

„переміщення”, яку лінгвісти тлумачать неоднаково. В українському 

мовознавстві відносно поширеною є практика виокремлення дієслів руху як 

одиниць, зорієнтованих у сферу суб’єкта, і дієслів переміщення                

(чи переміщення об’єкта) як слів, що мають обов’язкове об’єктне поширення 

(В.М. Русанівський, А.П. Загнітко, Т.Є. Масицька, Т.В. Савчук). Водночас 

існують інші підходи до витлумачення дієслів руху, які дають змогу об’єднати 
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дві існуючі форми просторових відношень – рух та переміщення – й 

термінологічно окреслити їх як „дієслова динамічної просторової локалізації” 

на противагу „дієсловами статичної просторової локалізації” (В.Л. Ібрагимова, 

І.Г. Альошина та ін.).  

У зарубіжній лінгвістиці найбільш показовою є тенденція до 

протиставлення рухові поняття „спокій”, започаткована Ш. Баллі та 

П. Робером, згідно з якою до дієслів руху зараховують одиниці, які, не 

передаючи переміщення як такого, вказують на нестатичний стан суб’єкта 

(пор.: run, break, vibrate, shiver, rub, palpitate, bend, respire, twist, stoop) [1, 70]. 

Л. Теньєр у своїх працях під дієсловами руху розуміє будь-які лексеми, що 

позначають зміну місця положення суб’єкта в просторі [11, с. 137]. В англістиці 

розмежування понять „рух” та „переміщення” не знайшло належного 

лінгвістичного осмислення. Термінологічно окреслені як “motion verbs” такі 

дієслова здебільшого досліджувалися в межах генеративної семантики, 

функціональної, когнітивної, корпусної лінгвістики (B. Levin, Ch. Fillmore, 

L. Talmy, D. Wilkins, J. Rot та ін.).  

Зазначені міркування та власні результати внутрішньосистемних аналізів, 

як і необхідність дотримання теоретичної й термінологічної зіставлюваності 

описів, дають підстави для послідовного розмежування понять „рух” та 

„переміщення”, що призводить до виокремлення у сфері субкатегорії „дія” 

узагальненої дієслівної категорії „процесуальність” двох  мікрокатегорій – 

„рух” та „переміщення об’єкта”, які утворюють відповідні лексико-семантичні 

парадигми в українській та англійській мовах: ЛСП „рух” та ЛСП 

„переміщення об’єкта”. При цьому зауважимо, що мікрокатегорія „рух”, яку 

кваліфікуємо як „третій член порівняння” (основу зіставлення, tertium 

comparationis) [5; 6], окреслює коло своїх виражальних засобів дієсловами на 

позначення відносно самостійного руху суб’єкта, тоді як мікрокатегорія 

„переміщення об’єкта” об’єднує дієслова на позначення зміни місця 

розташування об’єкта в просторі під впливом дії суб’єкта.  

Коротко зупинимося на тому, що основним джерелом інвентаризації 

конституентів співвідносних дієслівних лексико-семантичних парадигм, 



270 

об’єднаних мікрокатегорією „рух”, стали сучасні словники української та 

англійської мов, передусім тлумачні та синонімічні, почасти перекладні, 

частотні та ідеографічні. Із таких лексикографічних джерела добиралися як 

однозначні дієслівні лексеми, так і окремі дієслівні словозначення (здебільшого 

прямі номінативні), сукупність яких утворила відповідні ЛСП як системи 

виражальних засобів досліджуваної мікрокатегорії. Показово, що в контексті 

переорієнтацій наукових досліджень у сферу лінгвокультурології та інших 

лінгвоантропологічних дисциплін правомірність використання словникових 

дефініцій для встановлення компонентів лексичного значення слова в деяких 

дослідників викликає певні сумніви, породжені цілком справедливим 

твердженням про відставання словників від динаміки мовного розвитку. 

Дійсно, мова живе в людях, а не зберігається в словниках, вона лише 

моделюється останніми, через що словникарство завжди стикалося з 

проблемою поєднання непоєднуваного: динамічності мови як живого організму 

та статичності мовного матеріалу як об’єкта дослідження та лінгвістичного 

аналізу саме в межах словника. Незаперечним є і той факт, що словник – це 

результат аналітичної та синтетичної людської праці, що тією чи іншою мірою 

відбиває певні суб’єктивні чинники його змісту, власне авторські, індивідуальні 

смаки та  вподобання. 

Однак цілком очевидним є і те, що, попри зазначені труднощі 

використання даних тлумачних словників для міжмовного зіставлення лексико-

семантичної парадигматики, словники були і залишаються основними 

лінгвістичними документами, які фіксують лексичне значення слова, 

об'єктивуючи суб'єктивне. Правомірність використання даних тлумачних 

словників, які, безперечно, „є джерелом величезного інформаційного та 

культурного ресурсу, спрямованого на „маніфестацію передусім лінгвістичних 

даних, за допомогою яких лексичні одиниці вписуються в систему мови на всіх 

її рівнях – і „формальних”, і „змістових” [11, 7], відстоюють у своїх 

дослідженнях І.В. Арнольд, О.С. Ахманова, Л. Єльмслев, Е.В. Кузнєцова, 

М.М. Пещак, М.П. Фабіан та ін. 



271 

Отже, на основі проведеного компонентного аналізу та його методик, 

зокрема методики членування словникових дефініцій (І.В. Арнольд, 

Ю.М. Караулов, Д.М. Шмельов), ступеневої ідентифікації (Е.В. Кузнєцова), а 

також частково дистрибутивного аналізу нами було змодельовано співвідносні 

ЛСП мікрокатегорії „рух”, визначено опорні слова таких лексико-семантичних 

парадигм, здійснено міжмовне зіставлення їхніх центральних та периферійних 

зон. Зауважимо, що, визнаючи доведену мовознавцями ефективність 

застовування компонентного аналізу семної структури дієслова, водночас ми 

свідомі того, що дефініція не визначає прямого і вичерпного переліку сем, які 

формують відповідне дієслівне словозначення. Тому для об’єктивації 

результатів дослідження дефініційний аналіз проводився на матеріалах різних 

тлумачних словників, особливо англомовних, що дало змогу виявити 

найсуттєвіші інтегрувальні та диференційні ознаки зіставлюваних лексико-

семантичних парадигм.  

Таким чином, провівши внутрішньосистемні дослідження дієслівного 

вираження мікрокатегорії „рух”, було встановлено опорні слова досліджуваних 

ЛСП. Такими одиницями виявилися укр. рухатися ‘перебувати в постійному 

русі (у просторі й часі)’ та переміщатися (переміщуватися) ‘змінювати своє 

місцезнаходження, займати інше місце, пересуватися кудись’ і англ. to move в 

значенні ‘to change place or posture’. На думку більшості дослідників, 

підтверджену нашими власними спостереженнями, наведені дієслівні 

словозначення, семантичну структуру яких формує інтегрувальна для 

досліджуваного поля сема, виражають найзагальнішу ідею переміщення 

суб’єкта в просторі і є нейтральними щодо вказівки на диференційні ознаки 

пересування, про які йтиметься нижче.  

Встановлення міжмовної кореляції та лакунарності у вираженні 

мікрокатегорії „рух” в межах співвідносних ЛСП української та англійської мов 

здійснювалося на рівні центральних (ядерних) та периферійних зон 

досліджуваних ЛСП, вибудованих внаслідок проведеного 

внутрішньосистемного структурування зіставлюваних лексико-семантичних 
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парадигм. Зауважимо, що виокремлення центральної та периферійної зон у 

досліджуваних ЛСП спиралося на загальновизнане в лінгвістиці твердження 

про те, що конституентами центральної зони при польовому підході до 

розгляду лексико-семантичної парадигматики виступають одиниці, (1) 

нейтральні до конотативного й стилістичного забарвлення, (2) з відносно 

нескладним денотативним макрокомпонентом значення, (3) прості за 

морфологічною структурою, (4) використовувані в дефініціях семантично 

складніших ЛСВ, (5) найбільш частотні у вживанні. Відповідно периферійну 

частину ЛСП формують одиниці, які не мають вказаних ознак, а також похідні 

значення полісемантичних дієслів, які у нашій роботі не знаходять системного 

вивчення.  

Крім того, „центральний” чи „периферійний” статус виділених нами 

словозначень додатково визначався їхнім денотативний обсягом: широта 

останнього орієнтувала на кваліфікацію дієслова чи ЛСВ як центрального, а 

вузькість зумовлювала периферійне положення досліджуваних одиниць. 

Зауважимо також, що при розмежуванні центра і периферії ЛСП руху 

використовувалися результати досліджень інших дослідників, особливо ті, в 

яких компонентний аналіз доповнювався статистичними методами 

дослідження, а також дані частотних словників зіставлюваних мов. 

Складність семантичної структури дієслів, об’єднаних мікрокатегорію 

„рух”, як і неоднозначність у встановленні „пріоритетності” виділених 

диференційних ознак, знаходять відображення в неоднакових, різновекторних 

стратифікаціях дієслів руху. Зрозуміло, що визнання тієї чи іншої 

диференційної ознаки як „ключового пункту класифікації” (В.Г. Гак) накреслює 

відповідний шлях структурування ЛСП, що спричиняє до виділення 

неоднакових груп, підгруп тощо в лексико-семантичній парадигмі дієслівної 

мікрокатегорії „рух” і відповідно впливає на формування центральної та 

периферійної частин такого поля. 

Отже, за такого підходу центральні частини українського та англійського 

ЛСП мікрокатегорії „рух” сформують найчастотніші дієслова, передусім 
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нейтральні до диференційної ознаки „середовище”, а також ті, що узагальнено 

вказують на середовище руху і нейтральні щодо інших диференційних ознак. 

Таким чином, центральну частину українського ЛСП мікрокатегорії „рух” 

вибудовують дієслова іти, ходити, їхати, їздити (в їхніх основних 

номінативних значеннях), тоді як до центральної частини англійського ЛСП 

потрапили дієслова to go, to come.  

Спільністю як українських, так і англійських „центральних” дієслівних 

словозначень можна вважати наявність диференційного параметра 

„спрямованість”, однак лінгвістичне осмислення такої ознаки навряд чи є 

кореляційним. Якщо для української мови традиційним є розмежування дієслів 

односпрямованого / різноспрямованого руху внаслідок „історичного утворення 

за допомогою суфіксів одного з найдавніших, спільного для всіх слов’янських 

мов однойменного способу дієслівної дії”, то в англійській мови ознака 

„спрямованість” реалізується семами „відцентровий рух” та „доцентровий рух”: 

пор.: to go ‘to move ... from one place to another’, to come ‘to move to or towards a 

person or place’. Указані семи властиві й українським дієсловам (прийти, 

відійти, доїхати, від’їхати), однак складність їхньої морфологічної будови 

зумовлює віднесеність таких дієслів до ближньої периферії досліджуваного 

ЛСП. 

Зауважимо також, що спільним для центральних частин ЛСП 

мікрокатегорії „рух” є реалізації диференційної ознаки „характер руху” через 

сему „поступальний рух”.  

Периферійні частини співвідносних ЛСП формують дієслівні ЛСВ, 

значення яких ускладнено диференційними ознаками „середовище”, „спосіб 

руху”, „напрямок руху”. Такі дієслівні словозначення вибудовують ближню 

периферію на противагу дальній периферії, утвореній дієслівними 

словозначеннями із додатковими конототивними, а також аспектуальними (в 

українській мові) семами. 

При зіставленні ближньої периферії українського та англійського ЛСП 

мікрокатегорії „рух” виявлено як спільні, так і відмінні риси вираження 
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зазначеної мікрокатегорії. Здійснивши внутрішньосистемний компонентний 

аналіз виокремлених дієслівних словозначень в межах сформованих на основі 

диференційної ознаки „середовище” груп та зіставивши відповідні лексико-

семантичні парадигми  української та англійської мов, ми отримали наступні 

результати.  

Отже, здійснений міжмовний аналіз української та англійської дієслівних 

лексико-семантичних парадигм, спроектованих на мікрокатегорію „рух” (як 

основу зіставлення) і вибудованих за польовим принципом, виявив як 

спільність, так і відмінність у їхній структурній організації. Специфічність у 

вираженні зазначеної семантичної категорії простежується в центральних і  

периферійних частинах зіставлюваних ЛСП, що засвідчують виявлені в обох 

мовах лакунарні зони. 
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Ніценко О.О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДИСКУРСУ ЯК ВИКЛИК ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЧА 

У статті висвітлено параграфеміку, яка формує окремий додатковий пласт 

графіки тексту, що є відмінним від графічних пунктуаційних знаків з огляду на 

відсутність самостійної форми. Виявлено, що параграфеміка може 

порушувати у письмових текстах стандарти, відхилятися від норми. У 

статті окреслена сутність параграфеміки у сучасному англомовному 

дискурсі. Наведено класифікація параграфемних засобів сучасного 

англомовного дискурсу. Охарактеризовано приклади функціонування 

параграфемних засобів сучасного англомовного дискурсу. 

Ключові слова: параграфеміка, невербальні засоби, графічні знаки, переклад, 

класифікація пара графемних засобів, семіотичний код. 

Постановка проблеми. Велика кількість невербальних засобів у 

друкованих текстах та розширення їх функцій в організації інформаційного 
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тексту визначено не лише творчими авторськими пошуками нових засобів для 

вирішення різних завдань, але й внутрішніми змінними процесами, що 

відбуваються в мовній системі та практиці. 

Мета статті – дослідити параграфемні засоби сучасного англомовного 

дискурсу в контексті перекладацької діяльності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. При створенні повідомлення 

будь-якого змісту важливим аспектом, крім передачі інформації засобами мови, 

є вміння побудувати невербальну складову тексту, максимально ефективно 

використовуючи її ресурси. Мова йде про параграфеміку, до якої зараз 

спостерігається особливий інтерес у зв’язку з розвитком візуальних засобів 

комунікації в культурі, на основі нових технологій і в зв’язку з широким 

розповсюдженням текстів різної семіотичної властивості [1, с. 29]. 

Параграфемні засоби активно привертають увагу вітчизняних та 

зарубіжних дослідників останні десятиріччя (Е. Е. Анисимова, Т. О. Анохіна,  

І. А. Бехта, Е. В. Дзякович, Т. І. Ковалевская, Л. Л. Макарук, J. Bamford,  

W. Bowcher, Ch. Cassily, S. Cavalieri, G. Diani, . Kaltenbacher, M J. Luke,  

T. D. Royce, E. Ventola.) Саме ці дослідники звернули увагу на роль 

невербальних засобів у творенні стилістичного образу тексту. 

Невербальними вважаються засоби, «існуючі близько графемно системи 

мови, вони супроводжують вербальну мову і служать вираженню різних 

конотацій» [3, с. 95]. У сферу параграфеміки входять графічна сегментація 

тексту, довжина рядка, прогалини, шрифт, колір, курсив, лінійки, які 

підкреслюються незвичайна орфографія слів і розстановка знаків пунктуації, 

таблиці, схеми, символи, малюнки, графіки [3, с. 96]. Набір цих інструментів 

залежить від характеру створюваного тексту.  

Все різноманіття паравербальних засобів можна звести до трьох груп, в 

залежності від механізмів їх створення:  

1) синграфемні (художньо-стилістична варіювання пунктуаційних знаків);  

2) супраграфемні засоби (пробіл, курсив, розрядка, варіювання шрифтів);  
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3) топографемні засоби (засоби графічної аранжування площинний 

синтагматики тексту). Ця класифікація не єдина. 

Визначимо тут поняття параграфеміки слідом за Т. Анохіною наступним 

чином: параграфеміка – це розділ науки на стику семіотики та лінгвістики, 

«вивчає невербальні способи передачі і вираження інформації в письмовому 

тексті». Параграфеміка як додатковий семіотичний код є інструментальною 

системою в організації тексту, яка бере участь в реалізації авторських задач 

комунікантів (відправника – реципієнта), а також завдань «посередника» між 

автором, текстом і реципієнтом – інтерпретатором (спостерігачем) [2, с. 47]. До 

останньої категорії суб’єктів тексто-побудови і тексто-рецепції відноситься і 

перекладач. 

Термін «параграфеміка»  грецького походження [1, с. 36]. Він включає в 

себе два кореня – пара «близько» + графо «пишу». Семантика тексту чутлива 

по відношенню до графічного оформлення. Дослідники оцінюють семантичні 

можливості тієї чи іншої графічної системи (зокрема, алфавіту), а також пишуть 

про національну специфіку засобів параграфеміки [4, с. 37]. Тому аналіз того, 

як перекладач працює з національно-опосередкованими системами графічного 

втілення тексту, важливий і для теорії, і для практики перекладу. До такого 

роду параграфемних засобів, з якими стикається перекладач, відносяться 

опозиція рядкової / великої літери, система розділових знаків, якими, зокрема, 

оформляється пряма мова, а також курсив, напівжирний шрифт і т.п. 

Наприклад, курсив – одне з типових засобів виділення, як в українській, так і в 

англійській мові. 

Перекладач англійських текстів неминуче стикається з проблемою 

передачі параграфемних засобів на мові перекладу, і ця проблема потребує 

теоретичного осмислення. Як відомо, по-англійськи назви книг рекомендується 

виділяти курсивом (або підкреслювати), а назви оповідань, віршів або статей 

брати в лапки, українською ж у всіх цих випадках використовуються лапки 

 [10, с. 33]. У текстах найчастіше використовують друкарські лапки («ялинки») 

або пари різнорівневих ком (“коми”), в англійських – такі лапки не 
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застосовуються; там прийнято ставити одинарні або подвійні частково 

перевернуті коми ( "quotes" або 'quotes'). Відповідно, по-різному оформляються 

вкладені лапки:  

“When I say ‘immediately’, I mean some time before April,” said the 

spokesman.  

«Коли я говорю ,, негайно”, я маю на увазі ,,не пізніш квітня”»,  пояснив 

оратор. 

Серйозну проблему для перекладача представляє типова для англійських 

текстів відсутність лапок навколо назв організацій, звань і заходів. Якщо мова 

йде про відомий об’єкт, то досить просто додати ці лапки при перекладі, 

перетворивши Microsoft corporation в корпорацію «Майкрософт», а Oscar Award 

в премію «Оскар». Однак розшифровка конгломератів Computer Shopper Best 

Buy Award або Electronic Musician's Editor's Choice Award може зажадати 

спеціальних зусиль. 

Курсив в англійських текстах використовується для транслітерувати 

передачі іноземних слів (найчастіше французьких). Так, в перекладі оповідання 

Едгара Аллана По «Маска червоної смерті» / The Masque of the Red Death » 

(1845) ми читаємо: 

Але замок Просперо, як і слід було очікувати від його власника, 

прихильного до всього bizarre був побудований зовсім по-іншому. 

В англомовній версії ми бачимо: 

Here the case was very different, as might have been expected from the duke's 

love of the bizarre [6, p. 25]. 

Слово bizarre «химерний, дивний, дивовижний, ексцентричний»  

французького походження, в первинному варіанті автор виділяє його курсивом, 

перекладач же залишає коментар, в якому переводить слово як «дивний». 

Схожий момент читач виявляє в іншому творі Едгара Аллана По «Падіння 

дому Ашерів» / «The Fall of the House of Usher» (1839), але зі словом hysteria, 

яке має латинське коріння. 

У перекладі перед читачем таке речення: 
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Зазвичай, він був блідий, як мрець, але очі блищали якимсь божевільним 

веселощами, і у всій його звичці виразно відчувалося ледве стримуване 

гарячкове хвилювання. 

В оригіналі ж читаємо наступне: 

His countenance was, as usual, cadaverously wan-but, moreover, there was a 

species of mad hilarity in his eyes-an evidently restrained hysteria in his whole 

demeanor [9, p. 28]. 

Як видно, курсив в перекладі опущений, а саме слово hysteria переведено 

не дослівно. 

У перекладі розповіді Джона Чівер «Плавець» / John Cheever «The 

Swimmer», 1964 газета New York Times укладена в лапки: 

Місіс Хеллоран, сива, повна жінка зі спокійним і ясним обличчям, читала 

"Таймс". 

В оригіналі назва газети дана курсивом: 

Mrs. Halloran, a stout woman with white hair and a serene face, was reading the 

Times [7, c. 59]. 

Основними функціями параграфеміки слід визнати її участь у 

комунікативно-динамічній організації друкованого тексту, в оптимальному 

розподілі інформації та формуванні «площинної синтагматики тексту», в 

«моделюванні» усного мовлення у сфері писемної комунікації [6, c. 74-75]. 

Параграфемні елементи беруть участь у створенні компресії тексту, що 

розуміється як прояв дії принципу мовної економії, що призводить до 

виникнення стислих мовних одиниць та зменшення обсягу тексту [8, c. 82]. 

Висновки. Параграфемні засоби та їх аналіз дає нам змогу отримати 

більше інформації про індивіда, аніж аналіз його мовлення.  

Таким чином, можна сказати про те, засоби графічної трансформації, що 

вживаються в тексті, є важливим джерелом інформації і часто не можуть бути 

замінені вербальними елементами без втрати сенсу. Тому їх використання 

повинно бути обґрунтованим. Вирішуючи питання про вибір того чи іншого 
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прийому графічного оформлення, насамперед необхідно з’ясувати, яким чином 

він позначиться на зручності читання тексту. 
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УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

(НА МАТЕРІАЛІ СЕРІАЛУ «BREAKING BAD») 

У статті досліджено проблеми, які виникають під час перекладу 

англійськомовних сленгізмів, й структуровано методи, які використовують для 

їх адекватного перекладу. Проаналізовано матеріал аудіовізуального твору 

«Breaking bad», виокремлено сленгові одиниці та й здійснено їхню класифікацію 

за диференційними ознаками на три найбільш поширені групи. З’ясовано 

адекватні та хибні тактики відтворення сленгізмів у межах виокремлених 

груп.  

Ключові слова: сленг, сленгізм, лексика, переклад, серіал, Breaking bad, методи, 

еквівалент, аналог, описовий переклад. 

Постановка проблеми. У наш час повсякденна мова фактично не оминає 

вживання сленгових одиниць. Більшість людей використовує їх у своєму 

мовленні, навіть не задумуючись над цим. Сленгізмам вдалося захопити місце 

багатьох стандартних слів, і тепер неможливо не помітити їхній вплив на 

літературний мовленнєвий стандарт [1]. 

Сленг – це мова, яка властива певній соціальній групі людей (професійна 

група, молодь, інтернет-користувачі, бізнесмени тощо). Проблемі визначення 

терміну «сленг» та різним аспектам функціонування самого явища приділяли 

увагу такі дослідники, як І.Р. Гальперін, Дж. Гріног, І.Арнольд, Т.Є. 

Захарченко, Г. Менкен, Г. Кіттрідж, В.А. Хомяков, Е. Патрід та інші. 

Традиції сучасного сленгу були закладені ще у 30-50 роках XX століття. 

Саме тоді відбувався інтенсивний експорт слів і словосполучень з Америки до 

Європи завдяки популяризації американських фільмів й музики. У 60-х рр. 

відбувався революційний розвиток культури на Британських островах. Яке-
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небудь слово з яскравим забарвленням й впливом на емоції, що лунало з вуст 

улюбленого рок-музиканта чи актора, мало властивість швидко підхоплюватись 

молоддю й врізатись у пам’ять. А через 10-15 років на певних територіях це 

слово уже ставало повноцінним членом стандартної мови й вважалось нормою, 

тоді як на інших територіях воно все ще було сленгізмом. Так, зокрема у США, 

ще в зовсім недалекому минулому до сленгу належали такі вже звичні зараз 

словосполучення, як of course, to take care, OK, to get up, lunch тощо.  

Саме під впливом сленгу кожні 200 років відбувається зміна 5% базового 

словникового запасу. Лише за період після 2000 року до електронної версії 

Оксфордського словника було включено десятки тисяч нових слів і 

словосполучень. 

З-поміж «дебютантів» чимало комп’ютерних термінів, починаючи з 

найпопулярнішого за останні роки (за думкою американського словника 

Merriam-Webster) слова «блог» (blog) – сайт, на якому автор веде особистий 

щоденник, публікуючи свої роздуми й коментарі й часто супроводжує їх 

гіперпосиланнями на інші сайти і, закінчуючи «гарячим посиланням» (hot-link), 

тобто посиланням, що пов’язує документи чи додатки і дає змогу пов’язувати 

дані одного джерела з даними іншого.  

 Деякі нові слова є наслідком нового образу життя. Наприклад, така мовна 

одиниця, як girl power («дівоча влада») став популярним у Великобританії 

внаслідок популярності групи Spice Girls. Він означає «самостійність дівчат і 

жінок через самовпевненість й індивідуалізм». На Заході зараз популярним є 

слово comper (людина, яка постійно бере участь у змаганнях з ціллю виграти 

якомога більше призів). Відповідний процес має назву comping. Іншими 

популярними словосполученнями, що мають відношення до зміни образу життя 

є: home cinema (домашній кінотеатр),  home shopping (магазин на дивані). 

Також наразі набули й продовжують набувати популярності чимало слів і 

словосполучень із телесеріалів, мультфільмів, молодіжних журналів й коміксів. 

Серед них – вигук «Doh!», який часто можна почути від Гомера Сімпсона з 

популярного мультфільму Сімпсони, а також неологізми clubbing і clubbers, 

значення яких – ходити по клубах. Фанати «Щоденників Бріджит Джонс» вже 
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використовують у своєму мовленні сленгізм Bad hair day (день розтріпаної 

зачіски, тобто день, коли все валиться з рук) [2]. 

Отже, сьогодні сленгізми є одними з найпоширеніших засобів мовлення і 

вживаються фактично у всіх сферах сучасної культури. Сленг тлумачать як 

безеквівалентну лексику, актуальність перекладу якої неможливо 

недооцінювати. Адекватний переклад сленгізмів – необхідна умова розуміння 

реципієнтами творів, що підлягають сприйняттю. Це має вплив на сприйняття 

цілого твору, окремих його частин, формування ставлення до героїв твору й 

безпосередньо ставлення до автора. 

Мета дослідження – визначити основні проблеми, які виникають під час 

перекладу сленгу, а також проаналізувати методи, які використовують для 

адекватного перекладу цих мовленнєвих одиниць. Відповідно, необхідно 

виконати наступні завдання: 

дослідити, які елементи сленгу є найбільш вживаними за частотою в 

англійській мові; 

класифікувати виявлені елементи; 

здійснити аналіз конкретних прикладів, використовуючи матеріал 

аудіовізуального твору; 

сформувати висновки й надати рекомендації щодо роботи з елементами 

сленгу в процесі перекладу англомовних аудіовізуальних творів. 

За аналогією до розмовного мовлення, твори аудіовізуального жанру 

зазвичай багаті на неформальну лексику, яка застосовується для підвищення 

емоційно-експресивного забарвлення мови акторів.  

Виклад основного матеріалу. «Breaking Bad» (укр. «Пуститися берега») – 

американська телевізійна кримінальна драма. Протягом 5 сезонів, що містять 62 

епізоди, розгортається історія Уолтера Уайта – шкільного вчителя хімії, у якого 

діагностували неоперабельний рак легень.  Разом зі своїм колишнім учнем 

Джессі Пінкманом він починає виробляти й продавати метамфітамін, щоб 

забезпечити фінансове майбутнє своєї родини. Лексичний тезаурус, який 

використовується у серіалі, притаманний сучасному кримінальному світові 

США. 



284 

За даними The Hollywood Reporter цей серіал є одним з найпопулярніших 

у світі. Він отримав 9 премій Еммі. Глядацька аудиторія серіалу налічує понад 

10 млн. глядачів, з-поміж яких такі знаменитості як Стівен Кінг (назвав 

сценарій серіалу найкращим на телебаченні) та Ентоні Гопкінс (відмітив 

неперевершену гру головного героя, якого зіграв актор Браян Кренстон) [3, 4]. 

Серіал викликав фурор й шквал емоцій у всьому світі, тому дуже важливим є 

його якісний переклад, аби українські телеглядачі також змогли правильно 

сприйняти цей твір, відчути на собі усе емоційне забарвлення акторських 

реплік й надати серіалу гідну оцінку. 

На даний момент складність перекладу серіалів такого жанру зумовлена 

проблемами, які виникають при перекладі вузьковживаної англійської лексики 

на українську мову. Розглянемо основні проблемні моменти, з якими 

зіштовхується перекладач під час роботи з подібними творами [5]. Їх опис та 

способи вирішення наведені на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Проблеми перекладу аудіовізуальних творів 
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При перекладі схожих за основним 
значенням лексичних одиниць, 
звертати увагу на відмінність у 
експресивному забарвленні 

Звертати увагу на відмінність 
культурних традицій і реалій, 

підбирати аналог з точним емоційно-
експресивним і стилістичним 

забарвленням 
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При перекладі без еквівалентної лексики варто виходити з контексту, в 

якому вживається та чи інша мовна одиниця. Саме він є вказівником 

лексичного значення слова, а також його емоційно-експресивного забарвлення. 

З метою здійснення аналізу особливостей перекладу сленгізмів, які 

зустрічаються у серіалі «Breaking Bad», класифікуємо сленгові одиниці 

відповідно до сфер вживання, що мають місце у даному творі [6]. Дана 

класифікація наведена на рисунку 2. 

 

Рисунок 2 – Види сленгу в серіалі Breaking bad 

  

Нижче наведемо приклади перекладу сленгу даного серіалу, з-поміж яких 

будуть вдалі і невдалі, й визначимо спосіб їх перекладу. 

Розпочнемо з молодіжного сленгу. 

1. «…listening to this asshole talk – слухати цього мудака», «There's no way 

I could say I wasn't in on it. – Сказати, що я був не в курсі, – не прокотить». 
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 засіб вираження нових 
сучасних понять і 
реалій; 
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Для перекладу цих речень перекладачами було використано аналоговий 

переклад, що було доцільно, так як стилістичний відтінок сленгових мовних 

одиниць було збережено.  

2. «I'm no rat, and you know it.– Я не стукач, і ти це знаєш.», «…sooner or 

later, someone's gonna flip. – рано чи пізно, хтось візьме і настукає». Тут слова 

«стукач» і «стукати», як приклади аналогового перекладу, дуже вдало 

відображають ідею і експресивне забарвлення діалогу. 

3. «No joke. You way back in business, man. – Без, жартів. Ти знову в справі, 

чувак». Тут словосполучення «Іn business» перекладено дослівно, однак краще 

його перекласти за допомогою аналогу – «в темі», оскільки це більш відомий 

український відповідних в молодіжних колах. Переклад слова «man» – чувак 

повністю відповідає стилістичній ідеї серіалу. 

4. «Nothing beats free. – Безкоштовний сир лише в мишоловці» та «I'd have 

said this was just a mop–up job, – я б вам сказав, що справа вже в капелюсі». 

Обидва речення перекладені за допомогою українських еквівалентів, оскільки 

це єдиний правильний спосіб при перекладі фразеологізмів. 

5. «Some straight like you,…all a sudden at age, what, 60, he`s just gonna break 

bad? – Такий правильний чоловік, довбаний мораліст … і враз у 60 років 

пустився берега». Тут слово straight перекладено за допомогою аналогу 

«правильний», до того ж воно ще й підсилюється фразою «довбаний мораліст» 

за допомогою описового перекладу. Break bad – ідіома, що означає стати 

поганою людиною, тобто пуститися берега.   

Розглянемо тепер приклади перекладу ненормативної лексики. 

1. «Shut the fuck up. – Заткнися нахер.» Тут було використано еквівалентний 

переклад, що безумовно передає всю експресію й емоції. 

2. «...you know, cut the crap and keep the methylamine coming.– ну знаєш, типу 

кінчай херню мутити і продовжуй поставляти метиламін.» Якщо говорити 

дослівно, cut the crap – досить молоти дурниці. Перекладачами був підібраний 

дуже вдалий аналог, що дало змогу зберегти стилістичне забарвлення. 

3. «Oh, I've been pulling their chestnuts out of the fire, – О, я витягав їх 

каштани з вогнища.» Каштани – варіант дослівного перекладу, але мова йде 

явно не про них, доцільнішим було б використати аналог– яйця. 



287 

4. «Yo, why would you wanna do this lame-ass job, anyway? – Чому ти 

займаєшся цим лайном?». Тут використаний описовий переклад і 

перекладацька трансформація заміна. Зокрема фразу lame-ass job дослівно 

можна було б перекласти як «відстійна робота», однак переклад оригіналу має 

набагато емоційніше вираження. 

Перейдемо до прикладів перекладу професійного сленгу. 

1. «Yeah. Some small amounts on the street–side pulls. – Ага. Невелика 

кількість у вуличних бариг.» Дослівний переклад слова pulls – штовхати, однак 

його український аналог «барига», найкраще передає стилістичний відтінок 

сленгізму, що означає наркодилера. 

2. «B&E artists.» – Майстри злому і проникнення. Тут використано 

дослівний переклад з поясненням. 

3. «they'll come back and live for goods themselves. – вони самі повернуться і 

обчистять будинок» – аналоговий переклад. Обчистити – відомий в Україні 

сленгізм, який є аналогом слова пограбувати. 

4. «Tell me that ain`t the finest scante you ever laid eyes on. – Визнай, що це – 

найкращий дур з усіх, що ти бачив». Scante – наркотики, мет (еквівалент). 

Автор замінив переклад аналогом «дур», що дало змогу адаптувати переклад 

під молодіжну лексику. 

5. «You really cook up that batch? – Правда що ти це готував?» Під «цим» 

малась на увазі партія наркотиків. Batch – дуже поширене слово у наркодилерів. 

Хоча з-поміж аналогів його перекладу можна знайти такі відповідники, як 

партія, група, серія, порція, у даному випадку це саме партія наркотиків. 

Отже, було проаналізовано й виявлено, що найбільш правильними і 

адекватними є способи перекладу, які розглядає у своїй роботі вчений 

І. С. Бик [1]: 

1) еквівалент – це константний рівнозначний відповідник певній мовній 

одиниці в іншій мові, який більшою мірою не є залежним від контексту. 

Еквіваленти використовують переважно для перекладу стійких та 

фразеологічних словосполучень; 

2) аналог – один з кількох існуючих синонімів. У будь-якому словнику 

іноземному слову зазвичай ставиться у відповідність декілька українських 
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синонімів. З-поміж синонімів при перекладі обирається слово відповідно до 

контексту вихідного речення чи тексту. Перекладом за допомогою аналога 

визначається ступінь перекладацької майстерності й вміння образно мислити; 

3) пояснювальний або описовий переклад. Використовуючи цей вид 

перекладу, слово замінюється його поясненням. Такий прийом інтерпретації 

слова має місце тоді, коли у словнику мови, на яку перекладаємо немає ні 

еквівалента, ні відповідних аналогів. Найчастіше за допомогою опису 

перекладаються слова, що означають поняття або явища, які не є поширеними 

або й зовсім відсутні у нашому житті, а тому для них немає відповідників в 

українській мові. 

До розглянутих видів перекладу варто додати ще транскрипцію, 

транслітерацію та калькування (переклад слова по частинах). Існують випадки, 

коли неможливо відшукати у мові перекладу лексичної одиниці, яка б 

відповідала усім вимогам перекладу сленгу. Саме тоді ці способи приходять на 

допомогу. 

Висновки. Отже, зазначимо, що найбільшою проблемою перекладу 

сленгу є збереження та правильне відтворення емоційно-експресивного 

забарвлення й стилістичного відтінку. На жаль, ці умови не завжди 

задовольняються. Причиною цього є необізнаність перекладачів з відповідним 

шаром лексики й відсутність потрібного словникового запасу. З метою 

усунення цього недоліку, перекладачам перш ніж приступати до перекладу 

необхідно зануритись і дослідити відповідну лексику. У нагоді стануть такі 

методи: вивчення соціального прошарку населення, який використовує таку ж 

лексику у своєму житті, аналіз реалій життя цих людей, їхній звичаїв і традицій 

та, по можливості, спілкування з ними. Лише така водночас важка й громіздка, 

але надзвичайно цікава робота, стане запорукою найвищого рівня точності й 

адекватності перекладу, що у свою чергу чинитиме переконливий вплив на 

глядача й підігріватиме його цікавість до подій на екрані.  
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У статті представлено перекладознавчий аспект евфемізмів у сучасній 

англійській мові. Евфемізми використовують всі сфери людської діяльності, і 

завдяки своїм особливостям вони стають все більш поширеними в мові. 

Актуальність дослідження цього мовного явища полягає в тому, що 

евфемістична лексика має свою як внутрішньомовну, так і перекладознавчу 

специфіку, особливо коли мова йде про оказіональні та контекстуальні 

евфемізми.  
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Постановка проблеми. Під впливом політичних, економічних і культурних 

подій початку ХХІ ст. мова ЗМІ зазнала значних змін. Еволюція сучасних газет 

являє залежність від екстралінгвістичних чинників, які зумовлюють активне 

функціонування евфемістичних номінацій. Політика, як відомо, є однією з 

традиційних сфер уживання евфемістичних засобів вислову думки. Основна 

мета, що переслідується мовцем при евфемінізації свого мовлення у політичних 

і соціальних відносинах – це прагнення остерігатися комунікативних 

конфліктів і невдач, не утворювати у співрозмовника відчуття комунікативного 

дискомфорту. У теперішніх умовах щоразу більшого розвитку набувають 

найрізноманітніші способи та засоби евфімізації, які стосуються соціально 

значущих тем, сфери діяльності людини, її стосунків з іншими людьми. Даній 

проблемі присвячено дослідження багатьох відомих учених:                

Л. А. Булаховського, В. І. Заботкіна, О. Л. Клименко, Б. А. Ларіна. 

Мета статті полягає в комплексному описі та розгляді лінгвопрагматичних 

та соціокультурних характеристик засобів евфемії та визначенні характерних 

прийомів, якими користуються при перекладі евфемізмів. 

Слово «евфемізм» має дуже старовинне походження. Воно походить від 

грецького eu – «добре» і «phemi» «казати». Евфемізми використовуються для 

«пом’якшення» мови чи мовлення і для блокування неприємних і небажаних 

слів, а також допомагають представникам мови бути вихованішими і 

делікатнішими. Мовна евфемія походить від зворотного їй явища, табу. 

Поняття «табу» трактується широко, воно рівноцінне і є синонімом до поняття 

«заборона». Зрозуміло, що присутність заборонених слів несе за собою в мові 

цілу низку дозволених замін, які називаються евфемізмами [8, с. 320]. 

Виклад основного матеріалу. Із давніх часів евфемізми вживаються для 

стилістичного пом’якшення на словесному ступені. Така еволюція називається 

евфемістичною заміною, яка входить до приняття та засобів, пов’язаних із 

вимогами до якості мови. Опис таких значущих якостей мови сформувався ще 

за античних часів, про що демонструють праці Цицерона, Аристотеля та інших 

грецьких та римських учених. Характерними рисами греко-римської традиції 
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були правильність, логічність, однозначність, точність, різноманітність, 

лаконічність мови, а також правдивість її змісту. Говорячи про сучасність, 

зазначимо, що в останні десятиліття еволюція формування евфемізмів 

відбувається досить інтенсивно. Це інтерпретується, насамперед, тим, що на 

сьогодні основним фактором, який допомагає творенню евфемізмів, є змога 

бути відображенням творення певних суспільних процесів, що дає їм змогу 

одержувати широке поширення в суспільно-значущих сферах мовної 

діяльності. 

Серед основних ознак евфемізмів виокремлюють такі: 

1) семантична невизначеність або низький рівень конкретності, що 

дозволяє пом’якшувати негативну оцінку денотата; 

2) стигматичність денотата, тобто наявність негативної або нейтральної 

конотації; 

3) створення позитивної або нейтральної конотації; 

4) збереження істинності вислову; 

5) поверхневий характер поліпшення денотата, що дозволяє адресатові 

зрозуміти, про який предмет йде мова [1, с. 344]. 

Традиційно виділяють дві основні функції евфемізмів: пом’якшувальну та 

вуалювальну. Крім того, існують підходи, що доповнюють та конкретизують ці 

дві основні функції. Так, російський дослідник Л.П. Крисін пропонує більш 

детальну класифікацію функцій евфемізмів, вказуючи на те, що ці мовні 

одиниці можуть використовуватися як засіб пом’якшення висловлювання, 

даючи змогу мовцеві уникнути комунікативних конфліктів і невдач, можуть 

виконувати вуалювальну функцію, а також можуть вживатися у функції 

своєрідного шифру. Дещо інший підхід пропонує українська дослідниця О.О. 

Селіванова, виокремлюючи магічну, ідеологічну, етикетну, іронічну та 

криптофорну функції евфемізмів [7, с. 20]. 

Серед сучасних джерел евфемізмів треба відзначити явище «політичної 

конкретності». Сам термін «політкоректність» запроваджений Карен де Крау в 

1975 році і має на увазі формування мовленнєвої поведінки таким чином, щоб 

уникнути дискримінації будь-яких груп населення.  
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С. Г Тер-Мінасова визначає політкоректність як прагнення знайти нові 

способи мовного вираження, замість тих, які торкаються почуття та гідності 

індивідуума мовною нетактовністю і прямолінійністю відносно расової, віку та 

соціального статусу [14, с. 416]. 

Як от, slow child у словнику перекладається як відстала дитина. 

Англійський термін несе евфемістичну функцію завдяки слову з більш 

широкою семантикою slow. Евфемістичне забарвлення мають також терміни: 

Retirement age – похилий вік, 

mental retardation – затримка розумового розвитку, 

a positive sort of a man – самовпевнена людина. 

В. Заботкіна вважає, що евфемізми виконують чотири функції: 

табуювання, ввічливості, регуляційного впливу на масового читача й функцію 

приховування певної діяльності. У сфері публіцистики експериментатор визнає 

головною для евфемізмів функцію регуляційного впливу, а функцію 

приховування діяльності – для соціальних діалектів [2, с. 25]. 

Мовна гра на колонках газет відбувається не з ціллю створення комічної 

дії, а слугує посиленню експресії тексту. Тому евфемізми, задіяні в мовній грі, 

використовуються з ціллю встановлення контакту, виконують не властиву їм 

текстотворчу функцію. Актуально й продуктивно евфемістичні замінники 

використовують у заголовках. 

Відповідно, визначення ключових функцій евфемізмів у сучасних газетних 

текстах серед учених немає одностайності. Одні вважають евфемізми винахід 

пом’якшення вислову, який задовольняє безконфліктне спілкування. Інші 

свідчать, що головна функція евфемізмів – вуалювання референції з метою 

приховування негативних явищ, здійснення регулятивного ефекту на 

аудиторію. У новітніх газетних текстах евфемізми виконують не лише свої 

первинні функції, а й допомагають творенню тексту, збільшують його 

експресивність, що не властиво для цих мовних одиниць [3, с. 35]. 

Одним із основних і найбільш поширених способів утворення евфемізмів є 

генералізація концептуально змісту. Ідея цього механізму полягає у 
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репрезентації концепту базового рівня за рахунок способів репрезентації 

суперординатного рівня. Під базовим ми розуміємо рівень, який позначає більш 

конкретні явища або предмети [13, с. 656]. 

Евфемістична дія вислову в такому випадку досягається завдяки тому, що 

для концептів суперординатного рівня не є властиво виділення окремих, у тому 

числі й оцінних характеристик. В. П. Москвін такий спосіб називає 

гіперонімізацією, тому що генералізація значення досягається в основному за 

допомогою гіпер-гіпонімічних замін [10, с. 19]. 

Генералізація концептуального значення може утворюватися двома 

способами: використання слів із узагальненою семантикою і використання 

гіперонімів («слова з ширшим значенням (обсягом поняття) по відношенню до 

слова з менш широким значенням»). Якщо евфемістична дія вислову заснована 

на репрезентації вихідного концепту за допомогою звернення до його 

гіперонімів, відбувається де профілювання тих специфічних характеристик 

його змісту, присутністю яких обумовлена характерна для нього негативна 

конотація. 

Відповідно генералізація має чималий евфемістичний потенціал, оскільки 

заміна небажаної номінації родовим поняттям (гіперонімом), словом із 

широкою семантикою, дозволяє зняти негативну оцінку. При сприйнятті 

денотата у свідомості адресата не виникає точних ментальних репрезентацій, 

тому що в наслідок перейменування відбувається розмивання змісту і 

нейтралізація тих характеристик вихідного концепту, які зумовлюють 

негативне ставлення до себе. 

Евфемізми, утворені за допомогою генералізації концептуального змісту, 

як принцип, не характеризуються оцінністю, тому що репрезентують концепти 

суперординатного рівня [5, с. 46]. 

Кількість евфемізмів, що утворюються в англійській мові тільки одним 

способом, є досить значною (76,9 % загальної кількості), проте часто 

відбувається накладання різних винаходів творення: в утворенні евфемізмів 

часто беруть участь дві чи більше техніки номінації, тобто відбувається їх 
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накладання. Такі засоби творення евфемізмів є комбінованими. Їх аналіз та 

розробку вважаємо можливістю подальшого дослідження засобів творення 

евфемізмів як засобів вторинної номінації в англійській мові [3, с. 37]. 

Поява значної кількості евфемізмів на сьогоднішній день пов’язана з 

сучасними соціально-політичними процесами, що і призводять до певних змін у 

лексичному складі англійської мови. Механізм вживання евфемізму 

ґрунтується на ефекті асоціативності зі словом, на яке накладається табу, що 

призводить до подальшої заміни цього слова. Евфемізм – це потужний засіб 

упровадження ідей або поглядів серед великих мас людей, при чому кінцевим 

результатом такого провадження є закріплення цих ідей у свідомості адресатів 

комунікації. Зняття негативної конотації, нейтралізація певних аспектів, 

пом’якшення або приховування фактів чи подій є головними функціями, які 

виконують евфемізми. На синтаксичному рівні ці функції упроваджуються 

через перифраз, ускладнення побудови словосполучення та генералізацію. 

Можливістю для подальшого аналізу може бути більш глибокий процес 

питання функцій евфемізмів або питання ролі евфемізму в інших аспектах 

суспільного життя [9, с. 209]. 

Переклад евфемістичних одиниць згідно з нормами зазвичай здійснюється 

шляхом пошуку еквівалентів та відповідників у словниках та довідковій 

літературі, а також вжитку перекладацьких трансформацій [11, с. 416]. 

Під час аналізу перекладів статей в українських ЗМІ було виявлено 

користування різних типів перекладацьких трансформацій: формальних, 

лексикосемантичних, граматичних та лексико-граматичних. Їх використання 

зумовлене не лише лексичними і граматичними лакунами, а й функціями, які 

евфемізми виконують в тексті оригіналу [15, с. 261]. 

Було виявлено, що для збереження оцінно-експресивної функції 

евфемізмів доречним є вжиток лексико-граматичних трансформації, особливо 

трансформації суцільного перетворення. Номінальні лексичні трансформації 

використовуються для перекладу евфемізмів, які належать до міжнародного 

лексикону або являють термінологічну базу певної галузі. Прийом 
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конкретизації застосовується для відображення евфемізмів з широкою 

семантикою, значення яких реалізується в контексті. Модуляція ґрунтується на 

логічному зв’язку між поняттями і дозволяє відобразити в перекладі 

функціонально ідентичні одиниці особливо у випадках, коли функції 

евфемізмів поєднується [12, с. 237]. 

Граматичні трансформації вживаються для перекладу евфемізмів, що 

мають своєрідну структуру і не мають відповідників у мові перекладу або для 

запобігання ускладнення в перекладі, оскільки тексти повинні легко 

сприйматися пересічним читачем [12, с. 239]. 

У ході дослідження було виявлено, що однією з властивих особливостей 

перекладу евфемізмів є сполучення різних типів трансформацій, що підвищує 

достовірність відтворення тексту мови оригіналу. 

При потребі передати достовірний зміст висловлювання можна 

використовувати модуляцію. Так, буквальним перекладом англійського 

прикметника available є доступний. У процесі лексико-семантичної заміни 

слово набуло нового значення – той, що не має роботи. Тож, вдаючись до 

модуляції, available можна перекласти як безробітний. Буквальний переклад 

евфемістичних одиниць застосовується цілком рідко, адже, переважно, він 

свідчить про некомпетентність та неосвіченість перекладача чи про відсутність 

контексту [6, с. 222]. 

Висновки. Евфемізми володіють вираженим прагматичним потенціалом, 

який допускає згладити, завуалювати або навіть приховати негативні факти 

дійсності, представляти події і їх наслідки у вигідному стилі завдяки зміщенню 

прагматичного фокусу, який призводить до вдосконалення. 

Питання збереження евфемістичного компонента в мові перекладу 

залежить від наявності відповідального слова, виразу у словниковому складі 

мови, узгодженості емоційно-експресивного забарвлення вихідного слова і його 

передбачуваного еквівалента, а також умов контексту. Відповідальність за 

передачу евфемістичного компонента лягає на перекладача, який регулюється 

не тільки лінгвістичними критеріями оцінки відповідності текстів оригіналу і 
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перекладу, але і екстралінгвістичними факторами, які є невід’ємним 

компонентом при складанні і редагуванні матеріалів для ЗМІ. Тому перекладач 

виступає в ролі не тільки редактора тексту, а й його творця, так як правильно 

підібраний евфемізм говорить про його майстерність. 
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Плюшко Л.О.  

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ «ЧАС» В 

АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ  

У статті пропонується власна класифікація фразеологізмів з компонентом 

«час» в англійській мові, що ґрунтується на їх семантичних характеристиках. 

У роботі розглянуто основні теоретичні засади вивчення ідіоматичних виразів 

та формування фразеоcемантичного поля. 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, час, компонентний аналіз, сема, 

cемантичні характеристики.  

Постановка проблеми. У вітчизняних та зарубіжнх лiнгвiстичних 

дослiдженнях вивчення фрaзеoлогiчних oдиниць в англійській мові вважається 

досить актуальним напрямком. Дослідженням і вивченням особливостей 

фразеологічних одиниць (надалі – ФО) та проблем перекладацьких рішень 

займались Н.Д. Арутюнова, Л.С. Бархударов, В.В. Виноградов, С.І. Влахов, 

Л.Ф. Дмитрієва, О.В. Кунін, В.А. Маслова, Г.Е. Мірам, М. Ларсон, А. Нойберт, 

А.М. Паршин тощо.   
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Особливе місце в лінгвістиці займають фразеологізми з різними 

лексичними компонентами. Фразеологізми з компонентом – зоонімом детально 

досліджували Є.К. Буточкіна [2], З.Р. Дубравська [4], Е.І. Панченко [9], 

І.А. Салата [10], фразеологізми з компонентами “lies”/“liar” – 

Л.Я. Терещенко [11], з фразеологізми із флористичним компонентом 

досліджувала О. В. Худенцова [13], елементами колоронімів – С.Д. Чугу і 

С.В. Гладьо [14]. Фразеологізми з компонентом “time” детально досліджувала 

російська дослідниця И. П. Кудрявцева [5; 6].  

Поняття часу є невід'ємною частиною існування людини. На сучасному 

етапі, час в житті людини відіграє велику роль. Не зважаючи на низку 

досліджень семантики і прагматики фразеологічних одиниць на позначення 

концепту ЧАС, вивчення функціонально-семантичної варіативності 

фразеологічних одиниць з компонентом «час» не є достатнім. Ми вбачаємо за 

необхідне систематизувати інформацію про групи фразеологізмів англійської 

мови, виявити особливості та закономірності їх використання у мовленні, у 

чому і виявляється актуальність нашої роботи.  

Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці з компонентом «час», 

напр.: англ. times were hard ‘тяжкі були часи’, time hangs heavy on (one's hands) 

‘час спливає повільно’, waste one’s time ‘витрачати дарма час’[15].  

Мета роботи полягає в комплексному описі фразеологічних одиниць 

одиниць з компонентом «час», розробці класифікації досліджуваного матеріалу. 

Матеріалом дослідження слугують 100 фразеологічних одиниць 

англійської та української мов, отримані методом суцільної вибірки з 

фразеологічних та тлумачних одномовних і двомовних словників.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом розвитку 

лінгвістичної науки лексичний склад мови піддавався різноманітним способам 

структурування та аналізу. Об'єднання одиниць мови по лексико-семантичним 

групам або семантичним полям в мовознавстві відомо протягом декількох 

десятків років. Засновником „польового методу” вивчення лексики вважають 

німецького вченого Й. Тріра. Саме він розробив нові принципи системного 
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аналізу лексики, використавши y своїх дослідженнях глибокий теоретичний та 

фактичний матеріал.  Й. Трір досліджував мову окремого перiоду як сталу та 

вiдносно закритy системy з словами що мають  певний, неізольований зміст і 

залежать від інших, поєднаних з ними слів. Семантичне поле формується за 

допомогою загальних семантичних ознак, що об'єднують всі одиниці поля і 

зазвичай виражаються лексемою з узагальненим значенням. Склад 

семантичного поля визначається на підставі єдиної семантичної значущості, без 

урахування функціональної спільності, так як «безпосередньо на смислових 

зв'язках слів дуже слабо позначається їх граматична належність» [12].  

Дослідники різних семантичних полів результатами своїх робіт довели 

правомірність включення в одне поле всіх основних слів-іменників, дієслів, 

прикметників, прислівників, які мають понятійну спільність. Виділення 

загальної ознаки в значенні одиниць мови проводиться шляхом компонентного 

аналізу. 

Таким же чином в семантиці членів поля виявляються диференційні 

ознаки, що дозволяють формувати всередині поля більш дрібні підрозділи.  У 

центрі кожного семантичного поля знаходиться «ядро», головна лексема.  

Навколо цього провідного компонента формуються класи поля, найбільш тісно 

пов'язані з ядром. Одиниці, значення яких істотно або несуттєво відхиляються 

від семантики ядерного компонента, формують «периферійну» область поля. 

І. Бреник наголошує, що назва поля та тісно пов’язане з нею видове ім’я 

відносяться до ядра лексико-семантичного поля, сюди також належать їх 

синоніми, родове ім’я і навіть антоніми. До периферії поля відносять слова, 

семеми яких співпадають або пов’язані з семемами ядерних слів [1]. 

Кузнєцов А.М. розробив певні критерії для того, щоб виділити ядро та 

периферію поля: 

 Слова, що вiдносяться до ядра, повинні бути простими за своєю 

морфологiчною структурою. 

 Ядерним лексемам притаманна ширша комбінаторність. 

 Ядерні лексеми мають більшу психологічну значущість. 
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 Запозичені слова, здебільшого, відносяться до периферії. 

 Семантика ядерних слів – ширша, ніж семантика периферійних лексем 

[7]. 

Польовий принцип організації системи мови свідчить про обов’язкову 

наявність периферії в кожному полі. Жодне мовне явище не може складатися 

лише з ядра, оскільки периферія є таким же повноправним елементом 

лексичного значення, як і ядро. 

Про можливість побудови семантичного поля у фразеології писали такі 

дослідники, як В.М. Мокиєнко, А.Д. Райхштейн, А.М. Емірова та ін. Широко 

відома класифікація сем В.Г. Гака, він виділяє інтегральні та диференціальні 

семи. Інтегральні (або родові) дозволяють виділяти одиниці, що належать до 

якогось одного певного класу і, відповідно, характеризуються загальними 

ознаками і категоріальними властивостями.  Диференційні семи відображають 

«безпосередні відмінності об'єктів» і складають ядро значення слова [3]. 

Досліджуючи фразеологізми з компонентом «час» можна виділити 

фразеологізми, які позначають час або проміжок часу і фразеологізми в яких 

значення часу втрачається і перетинається з іншими полями, такими як, успіх, 

фінанси, спілкування та ін.  

Отже, спочатку розглянемо фразеологізми, які позначають час або 

проміжок часу. Опираючись на класифікацію В.Г. Гака, архісемою 

досліджуваних фразеологізмів у даній роботі виступає time ‘час’. Родова сема 

time ‘час’ виділяється на основі аналізу дефініцій. Отже, фразеологізми з 

архісемою «час» є різноманітними за своєю семантикою та можуть бути 

розподілені на декілька груп:  

1) семантична група фразеологізмів з компонентом «час» за інтегральною 

ознакою «тривалість»:  long duration ‘довга тривалість’ (7 одиниць, 39%), 

наприклад, take time - "extend over a (relatively) long period of time; for all time - 

"for a very long time; until the end of time; since time immemorial - “for an 

extremely long time”; have all the time in the world – “to have a lot of time available 

to do something”, short duration ‘коротка тривалість’(6 одиниць, 33%), 
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наприклад, be (living) on borrowed time  - “used in order to say that someone is 

likely to lose their job, or that organization is not likely to exist for much longer”; in 

jig time –“ extremely quickly; in a very short time”, indefinite duration 

‘невизначена тривалість’ (5 одиниць, 28%), наприклад, time (is) no object – “it 

does not matter how much time is needed”. 

2) семантична група фразеологізмів з компонентом «час» за інтегральною 

ознакою «повторюваність»:  always ‘постійно’ (3 одиниці, 37%), наприклад, at 

all times - "always"; all the time - “continuously and regularly without ceasing”, 

often ‘часто’ (3 одиниці, 37%) наприклад, time and time again - “very often”; 

every time one turns around – “very often, perhaps surprisingly”, sometimes ‘іноді’, 

(2 одиниці, 26%) наприклад, from time to time – “sometimes, but not regularly or 

very often”. 

3) семантична група фразеологізмів з компонентом «час» за інтегральною 

ознакою «часове відношення»: start/end ‘початок/кінець’(2 одиницi, 25%), 

наприклад, closing/opening time – “the end/start of the two statuary periods”, time’s 

up – “an activity is finished”; simultaneously ‘одночасість’(2 одиницi, 25%), 

наприклад, at the same time – “used for saying that two or more things happen 

together”, before ‘передування’ (2 одиницi, 25%), наприклад, (be) before one’s 

time –“used for talking about things that happen at an earlier stage than they should”, 

in the womb of time time – “ in the period before smth happend”; sequence 

‘послідовність’(2 одиницi, 25%), наприклад, at a time – “ in sequences, 

separately”. 

Тепер розглянемо фразеологізми, в яких значення часу втрачається. Сюди 

відносимо 11 груп фразеологізмів: 

1) семантична група фразеологізів з компонентом «time» зі значенням 

«спілкування» (3 одиниці): give smb the time of day – вітатися. 

2) семантична група фразеологізмів з компонентом «time» зі значенням 

«відчай» (4 одиниці): times were hard  –  тяжкі були часи. 

3) семантична група фразеологізмів з компонентом «time» зі значенням 

«веселощі» (2 одиниці): have the time of one’s life –  веселитися на славу. 
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4) семантична група фразеологізмів з компонентом «time» зі значенням 

«фінанси» (7 одиниць): on one’s own time – безкоштовно, time and a half – 

зарплата в полуторному розмірі. 

5) семантична група фразеологізмів з компонентом «time» зі значенням 

«занятість» (3 одиниці): not able to call one’s time one’s own – бути занадто 

зайнятим, nоt have time to catch my breath – ніколи перевести дух. 

6) семантична група фразеологізмів з компонентом «time» зі значенням 

«бездіяльність» (4 одиниці): mark time – топтатися на місці, нічого не робити, 

have (got) time (hanging) on one’s hands  –   мати багато вільного часу, бовтатися 

без діла. 

7) семантична група фразеологізмів з компонентом «time» зі значенням 

«успіх» (2 одиниці): the big time – велике діло, успіх.  

8) семантична група фразеологізмів з компонентом «time» зі значенням 

«залицяння» (2 одиниці): make time with smb – фліртувати, залицятися. 

9) семантична група фразеологізмів з компонентом «time» зі значенням 

«емоції» (2 одиниці): make a time over smth. – хвилюватися. 

10) семантична група фразеологізмів з компонентом «time» зі значенням 

«зміна, змінення» (2 одиниці): other time, other customs – інший час інші звичаї,  

time changes all things – час все змінює. 

11) семантична група фразеологізмів з компонентом «time» зі значенням 

«спорт» (2 одиниці): run against time – намагатися побити рекорд, що був 

встановлений раніше. 

Досліджуваний матеріал показує, що при наявності в складі ФO 

компонентів зі значенням часу формується або тимчасове значення ФO, або в 

результаті переосмислення ФO значення часу втрачається. Таким чином, 

досліджуване фразеополе часу перетинається з іншими полями, такими як, 

успіх,  фінанси, спілкування та ін. Дослідження ФО з компонентом час 

показало, що фразеологізмів зі значенням часу значно більше ніж тих, у яких 

значення часу втрачається.  
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 

ПОНЯТТЯ «ПІДТЕКСТ» 

У статті підтекст розглядається як ключове поняття, що лежить в основі 

виділення змістово-підтекстової інформації. Підтекст визначається як 

лінгвістичне явище, зумовлене здатністю речень породжувати додаткові 

смисли завдяки різним структурним особливостям, своєрідності поєднання 

речень, символіці мовних фактів. 

Ключові слова: підтекст, змістово-підтекстова інформація, імпліцитний 

смисл, імплікація, контекст. 
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Постановка проблеми. Дослідження вітчизняних та зарубіжних 

мовознавців у галузі тексту (І.Беллерт, І.Р.Гальперін, Т. ван Дейк, В.Дресслер, 

В.А.Звегінцев, В.А.Кухаренко, Т.В.Матвеєва, Л.М.Мурзін, А.Ф.Папіна, 

О.О.Селіванова, З.Я.Тураєва та інші) дали змогу  надати йому статус найвищої 

комунікативної одиниці, посередника комунікації між адресатом і адресантом. 

Підхід до тексту як складного комунікативного механізму визнається 

сучасними лінгвістами основоположним. З огляду на  останні дослідження 

мовленнєвої діяльності, мовленнєвого впливу та змістового сприйняття, 

проблеми цілісності тексту, фонових та енциклопедичних знань, пресупозиції, 

стилю набувають особливої актуальності. Процес читання вже давно 

порівнюється з діалогом між письменником і читачем, що дає змогу розглядати 

текст, а точніше, інформацію, яка в ньому міститься, з двох боків. У лінгвістиці 

та літературознавстві умовний поділ тексту на текст автора (адресанта) і текст 

реципієнта (читача) зумовив різноаспектність його дослідження. 

Для адекватного сприйняття вихідної інформації автору необхідно 

підкреслити те, що, на його думку, є суттєвим, головним, а також дати 

реципієнтові можливість зрозуміти систему прихованих мотивів, тобто його 

внутрішній зміст. Часто цей прихований, внутрішній зміст повідомлення 

виявляється важливішим і  багатшим за зовнішній. Особливо актуальним це 

твердження є для художніх текстів, які розглядаються як поліфонічні 

структури, що включають кілька “голосів” (М.М.Бахтін), “планів” (Л.Долежел), 

“пластів” (Р.Інґарден). Як філологічна проблема питання підтексту та його 

інтерпретації починає хвилювати науковців на початку ХІХ століття, а сам 

термін «підтекст» з’являється пізніше – в першій половині ХХ століття. У 

другій половині минулого століття інтерес науковців до проблем підтексту 

помітно зростає, про що свідчить велика кількість досліджень у різних галузях 

людського знання: літературознавстві, психології, філософії, політології, 

мистецтвознавстві тощо. Підтекстова інформація художнього твору стала 

об’єктом уваги лінгвістів порівняно недавно – протягом останніх 40-50 років, і 

проблеми, пов’язані з цією галуззю досліджень, є актуальними у сучасному 
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вітчизняному і зарубіжному мовознавстві. Про надзвичайну функціональність 

терміну «підтекст» свідчать його іншомовні аналоги: англійський – implied 

meaning, ambiguity, implication, subtext, infratext,  німецький – subtext, 

французький – non-dit, італійський – senso nascocto, польський – podtekst.  

У різному обсязі підтекст ставав предметом розгляду багатьох дослідників, 

таких як: І. Арнольд, В. Вуколова, І. Гальперін, Л. Голякова, К. Долинін, 

Л. Ісаєва, Л. Кайда, А. Камчатнов, Г. Колшанський, В. Кухаренко, Є. Леліс, 

А. Матчук, В. Миркін, В. Назарець, Т. Сільман, Д. Урнов та ін. Незважаючи на 

це, дотепер термін «підтекст» залишається одним з невизначених і 

неоднозначних, а теорія підтексту знаходиться на етапі свого становлення, що і 

зумовлює актуальність дослідження значення змістово-підтекстової інформації 

для адекватної інтерпретації художнього твору. Актуальність питань, що 

висвітлюються у статті, зумовлюється і зростаючою увагою перекладознавців 

до тексту як явища, необхідністю декодування та перекладу підтексту як 

складника макрообразу художнього твору. 

Мета статті – огляд розвитку теоретичних поглядів на проблему підтексту, 

з’ясування його природи та сутності, аналіз ролі та значення підтексту в 

образній структурі художнього тексту та повноцінного відтворення у перекладі. 

Виклад основного матеріалу. Науковці, які вивчають проблеми тексту, 

наголошують на його формальній та змістовій організації. Формальна 

організація тексту характеризується лінійністю, моноспрямованістю, 

тенденцією до експліцитності та повтору. Змістовна організація тексту є 

різноспрямованою, підпорядкованою принципам лінійності, зворотного зв’язку 

і асоціативності, відрізняється тенденцією до імпліцитності, сугестивності  

[4, с. 9]. Провідну роль у формуванні смислу тексту відіграють його 

найважливіші характеристики – текстові категорії, серед яких насамперед 

виділяються інформативність, пресупозиція, семантична зв’язаність, інтеграція, 

цілісність, завершеність [4, с. 10]. 

Одна з провідних категорій тексту – категорія інформативності – 

розглядається як гетерогенна багатоканальна властивість художнього тексту, 
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яка, попри її неоднорідність, має єдину спрямованість на розкриття концепту 

твору [3, с. 77]. Неодноразово підкреслювалося, що категорія інформації 

охоплює перелік проблем, які виходять за межі питань суто лінгвістичного 

характеру. Одна з них – проблема нового (невідомого). «Нове» не може 

розглядатися без урахування соціальних, психологічних, науково-теоретичних, 

загальнокультурних, вікових, часових та інших факторів.  Також не викликає 

сумнівів те, що інформація, закладена в тексті, відрізняється за своїм 

характером. У нашому дослідженні ми спираємося на класифікацію типів 

інформації, запропоновану І.Р.Гальперіним, в основу якої покладено 

розмежування за прагматичним призначенням [1, с. 27-28]. Дослідник виділив 

три види інформації: змістово-фактуальну, змістово-концептуальну і змістово-

підтекстову. На думку Н.В.Слухай, такий розподіл видів інформації можна 

вважати розв’язанням спроб параметризації рівнів глибини тексту, які активно  

здійснювалися з початку 70-х років минулого століття [4, с. 10-11]. 

Змістово-підтекстова інформація характеризується як прихована 

інформація, отримана з фактуальної інформації завдяки здатності одиниць мови 

породжувати асоціативні та конотативні значення. Вона не є однорідною за 

своїм характером й обсягом. Підтекстова інформація поділяється на 

ситуативну, що виникає у зв’язку з викладеною раніше інформацією, і 

асоціативну, яка не пов’язана з фактами, описаними в тексті, але 

співвідноситься з особистим і суспільним досвідом читача.  

Поняття підтексту розглядається як ключове поняття, що лежить в основі 

виділення змістово-підтекстової інформації. Теоретичним підґрунттям 

лінгвістичних розвідок підтексту вважають вчення Б.О.Ларіна про 

“комбінаторні прирощення” і теорію В.В.Виноградова про “потенційну 

семантику реплік”. Підтекст визначається як лінгвістичне явище, зумовлене 

здатністю речень породжувати додаткові смисли завдяки різним структурним 

особливостям, своєрідності поєднання речень, символіці мовних фактів 

(І.Р.Гальперін). 
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Українська дослідниця М.В.Фока у своїй роботі наводить найуживаніші 

визначення терміну «підтекст», акцентуючи увагу на розумінні його сутності 

[5, с. 25]:  

1) Насамперед підтекст осмислюють як прихований смисл:  

- прихований смисл висловлення, що випливає із співвідношення 

словесного значення з контекстом і особливо – мовною ситуацією; 

- прихований, неявний смисл висловлювання або тексту; 

- прихований, неявний смисл, що не збігається з прямим смислом тексту;  

- прихований внутрішній зміст, висловлювання, пов’язаний зі словесним 

формулюванням, наявність якого підтверджують жести, міміка, паузи. 

2) Підтекст ототожнюють з прихованим змістом: 

- внутрішній, прихований зміст якого-небудь тексту, висловлення; 

- прихований, внутрішній зміст висловлювання; 

- додатковий смисловий або емоційний зміст, який реалізується за 

рахунок нелінійних зв’язків між одиницями тексту. 

3) Підтекст осмислюється в якості інформації: 

- імпліцитна інформація, яка існує на рівні глибинної структури тексту, 

яка експлікується у вигляді прирощення смислу окремих одиниць тексту на 

рівні поверхневої структури; 

- естетична інформація, яка не виражена сукупністю значень мовних 

одиниць, тобто безпосереднім змістом художнього тексту. 

4) Осмислення підтексту як думки чи почуття автора: 

- думка, яку автор прямо не висловив, але ми про неї здогадуємося, 

відчуваючи її ніби «між рядками»; це внутрішній, прихований зміст тексту, він 

доповнює, уточнює текст; 

- думки та почуття, які висловлені в тексті твору не прямо, а немовби самі 

по собі випливають із сюжетних ситуацій, взаємостосунків і зіткнень 

персонажів, ставлення до них автора, окремих реплік у діалогах тощо. 

Більшість дослідників погоджуються, що в основі феномена підтексту 

лежить надання вислову додаткового, особливого смислу, що не випливає 
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безпосередньо з лінійно реалізованих значень одиниць тексту. На зовнішній 

лінійний ряд нашаровується безліч різних значень, текст організовується таким 

чином, що контекстуальні значення повідомлення, яке розгортається, 

реалізуються двічі: експліцитно, через лінійні зв’язки і ланцюжки 

мікроконтекстів, та імпліцитно, через дистантні зв’язки одиниць усього тексту. 

Підтекст не має власних засобів вираження, він утворюється  внаслідок 

поєднання експліцитних засобів мови. На глибину сприйняття тексту разом із 

суб’єктивними факторами впливають об’єктивні, до яких належать властивості 

та якості власне тексту: його позамовний зміст, сукупність мовних засобів, що 

представляють в тексті цей зміст, а також фонетичних, графічних, лексичних, 

синтаксичних та інших планів тексту.  

В.Кикоть слушно зауважує, що підтекст становить об’єктивно існуюче 

явище, закладене в самому творі. Він не привноситься читачем ззовні, а є 

результатом втілення художнього задуму автора, в процесі втілення якого 

вагому роль відіграє активність несвідомого, що навряд чи є значним фактором, 

який визначає смислову та естетичну цінність художніх творів. Визнання у 

формуванні підтексту взаємодії усвідомленого, впорядкованого, наперед 

запрограмованого, з одного боку, та неусвідомленого, що порушує цю 

впорядкованість, з іншого, дає можливість детальніше досліджувати підтекст як 

іманентну категорію тексту художнього твору [2, с. 27].  

Висновки. Огляд різноманітних підходів до феномену підтексту, їх 

узагальнення та осмислення дозволили встановити особливості та специфіку 

його природи та визначити, що підтекст – це прихований смисл художнього 

твору, що свідомо чи підсвідомо створюється автором і відтворюється читачем, 

наділяючи твір особливою художньою енергією. Для адекватного сприйняття 

підтекстової інформації, яку закладено в тексті художнього твору, реципієнт 

повинен розпізнати й інтерпретувати сигнали підтексту, що в ньому об’єктивно 

існують. У зв’язку з цим виникають актуальні перспективи подальших 

досліджень специфіки художнього сприйняття та відтворення в перекладі 

підтексту як єдності раціонального, емоційного та інтуїтивного.  



310 

Список використаних джерел: 

1. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: 

Ком Книга, 2006. 144 с. 

2. Кикоть В. Суть підтексту і суміжних понять, релевантних для перекладу. 

Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». 2013. № 5 (258). 

С. 12 – 35. 

3. Кухаренко В. А. Интерпретация текста. М.: Просвещение, 1988. 192 с. 

4. Слухай Н.В. Художественный образ в аспекте лингвистики текста. 

Симферополь: Крымское учебно-педагогическое государственное издательство, 

2000. 92 с. 

5. Фока М.А. Феномен підтексту: спроба дефініцій. Science and Education a 

New Dimension. Philology, V (36), Issue: 136, 2017. C. 25 – 28. 

 

УДК 81’25: 811.111 

Рудик Т.О. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АДЕКВАТНІСТЬ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ ЯК 

ЗАПОРУКА ВДАЛОЇ ТРАНСЛЯЦІЇ ІНШОМОВНОГО МЕДІЙНОГО 

КОНТЕНТУ 

Розвиток інформаційних технологій підтверджує той факт, що саме 

аудіовізуальна продукція, яка поширюється за допомогою телебачення, 

кіноіндустрії, у мережі Інтернет, а також за допомогою інших сучасних 

інтерактивних засобів, відіграє важливу роль у комунікативному процесі й є 

одним з найшвидших способів донесення інформації від продуцента до 

реципієнта. Саме тому адекватність та своєчасність перекладу 

аудіовізуальних творів сприяє пришвидшенню обміну цільовою інформацією 

між різномовними учасниками комунікації. У статті висвітлено поняття 

адекватності аудіовізуального перекладу, вимоги до її оцінки, фактори, які 

впливають на ступінь адекватності аудіовізуального перекладу 

різножанрового контенту. 
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Ключові слова: переклад, аудіовізуальний переклад, адекватність перекладу, 

дублювання, субтитрування. 

Переклад аудіовізуальних творів – це не просто вид перекладу, а, радше, – 

особлива філософія. Тут мало бути хорошим перекладачем та володіти 

технічним боком процесу перекладу, а й мати сформованою стійку лінгво-

культурну компетенцію. Перед будь-яким перекладачем, зокрема телевізійних 

продуктів, стоїть головне завдання: створити адекватний переклад. Питання 

адекватності перекладу загалом та аудіовізуального перекладу зокрема 

неодноразово опинялося у фокусі дослідників (Вострецова В. О., Каліщак Т. Т, 

Мельник А. П., Радецька С. В., Сегол Р. І., Терещенко Л. Я., Януль О. Ю.).  

Відтак, метою цієї розвідки є висвітлення існуючих поглядів на 

адекватність аудіовізуального перекладу, фактори, на які треба зважати для 

досягнення змістової, формальної, стилістичної та комунікаційної адекватності 

перекладу; виклики, як стоять перед викладачем, в процесі забезпечення 

адекватності кіноперекладу. 

Від збереження адекватності залежить процес комунікації меседжу 

іншомовним реципієнтам й нехтування цим може призвести до небажаних 

наслідків. Ключові позиції у сучасному соціокомунікаційному просторі 

займають елементи популярної культури у складі аудіовізуальних творів. Їх 

виокремлення, сприйняття та адекватна адаптація здатні полегшити 

міжкультурну комунікацію, налагодити міжетнічні стосунки, які часто 

страждають через неправильне тлумачення гетеромовними учасниками процесу 

комунікації елементів поп-культури, властивих тій чи іншій країні або її 

частині, спростити сприйняття реципієнтом іншомовного продукту й набути 

нових знань про інші культурні традиції [4]. 

Переклад фільмів займає особливе місце у типології аудіовізуального 

перекладу. В Україні перекладом кінофільмів рідною мовою подекуди 

займаються люди, неготові до створення якісного перекладу. Це пов’язано з 

недостатнім практичним досвідом та слабкою теоретичною базою. Відсутність 
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чітко сформованих вітчизняних критеріїв оцінювання кіно перекладу теж не 

сприяє створенню однозначно якісного контенту.  

Насправді ж, кінопереклад є надзвичайно складним видом перекладацької 

діяльності і саме тому вимагає високого рівня фахової кваліфікації. Підготовка 

фахівця з аудіовізуального перекладу вимагає не лише розробки теоретичного 

підґрунтя такої діяльності та поглиблення відповідних знань новачків, але й 

насамперед систематичного тренування, що супроводжується докладним 

аналізом вдалих і невдалих зразків. Цікавим і корисним поєднанням теорії та 

практики є обговорення саме невдалих випадків перекладу, адже в ході аналізу 

розкриваються глибинні процеси інтерпретації та мотиви перекладача щодо 

вибору певних засобів мовного вираження змісту художнього чи 

документального фільму [6]. 

 До причин зниження якості кіноперекладів можна віднести і надходження 

великої кількості зарубіжної кінопродукції різного ґатунку, що скорочує обсяг 

часу на роботу з текстом [3]. Умовний розподіл видів кіноперекладу в Україні 

залежно від дистриб’ютора, замовника або місця первинного перегляду 

зображений на рис.1. 

  

Рисунок 1 – Схема умовного розподілу кіноперекладу в Україні 
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У сфері аудіовізуального перекладу зберігання адекватності перекладу є 

складним завданням, виконання якого вимагає враховувати низку факторів. 

Оцінка адекватності перекладу може різнитися в залежності від виду 

перекладу, наприклад: субтитрування та дублювання (табл. 1). 

Таблиця 1 – Різниця оцінки адекватності перекладу в залежності від 

виду перекладу 

Вимоги 

Субтитрування Дублювання 

- збереження тайм коду 

- довжина репліки 

- мовностилістична відповідність 

- логічна відповідність  

- інформаційна та фактична 

відповідність 

- відповідність довжини репліки 

оригіналу та друготвору 

- відповідність слів реплік 

оригіналу 

- досягнення артикуляційної 

відповідності 

- відповідність інтонаційного 

малюнка 

 

Важливим етапом є «укладання» реплік готового перекладного продукту, 

артикуляційний малюнок оригінального твору має збігатися з артикуляцією 

друготвору. Через спотворення артикуляційного малюнка часто виникає 

порушення перекладу реципієнтом одержаного повідомлення на мову власного 

розуміння (наприклад, по губах на екрані реципієнт читає текст, який зовсім не 

збігається з аудіодоріжкою, яку він одночасно сприймає) [4]. 

Необхідно також відзначити, що створення дубляжу для анімаційних 

фільмів часто набагато простіше, ніж для кінофільмів, де герой – реальна 

людина і артикулює відповідно, вимовляючи всі звуки. У анімаційних же 

фільмах, особливо для самих маленьких, промальовування артикуляції 

найчастіше здійснюється досить недбало і герої «відкривають» рот однаково 

для всіх звуків, або по-особливому лише для деяких з голосних: наприклад, 

вони округлюють рот для виголошення звуків [о] і [ у] [2].  

Під час визначення адекватності готового перекладного продукту як 
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одного з основних складників створення якісного вторинного твору редактор 

має звернути увагу на такі фактори (табл. 2):  

Таблиця 2 – Фактори визначення адекватності готового перекладного 

продукту 

Змістова 

адекватність 

Первинним завданням будь-якого перекладача в контексті 

міжмовної комунікації є створення тексту, тотожного за змістом 

текстові оригіналу; 

Формальна 

адекватність 

Передача форми першотвору в тексті друготвору, якщо 

форма є важливою складовою частиною сприйняття 

повідомлення та з її зміною відбувається спотворення оригіналу; 

Стилістична 

адекватність 

Збереження стилістичних особливостей оригіналу передає 

авторську індивідуальність тексту, проте після втручання в цей 

текст перекладача про стовідсоткову тотожність текстів не 

йдеться; 

Комунікаційна 

адекватність 

Створення умов для міжмовної комунікації між 

продуцентом і реципієнтом з використанням потрібних каналів 

повідомлення, якнайменшим спотворенням інформації та 

якнайбільшим усунення шумів 

В залежності від ситуації мовлення, мети повідомлення дотримання 

принципів адекватності буде змінюватись. В процесі перекладу деяких 

різновидів текстів важливіше буде зберегти комунікаційну адекватність, для 

інших – стилістичну. Але при максимальному збереженні всіх чотирьох 

факторів можна створити адекватний текст перекладу. Тобто такий текст 

повністю передасть думку автора без спотворень під час опрацювання 

аудіовізуальних продуктів. 

Переклад та редагування перекладу аудіовізуальних творів на сучасному 

етапі вимагають від фахівців усього арсеналу навичок та вмінь. Ключовими 

проблемами є визначення способу відтворення продукту іншою мовою, від чого 

залежить і процес редагування, і подальше поширення повідомлення. 

Неправильно обраний спосіб, як, наприклад, субтитрування аудіовізуальних 

продуктів для дітей 2–5 років, може призвести до повної відсутності 

комунікаційного процесу, адже реципієнт не здатний сприймати створений 

вторинний продукт [4].  
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Спільними для перекладу фільмів, телепрограм, відеореклами, 

мультимедійної продукції та перекладу театральних постановок з огляду на 

переклад є такі характеристики (рис.2):  

 

Рисунок 2 – Спільні характеристики перекладу різних видів 

аудіовізуальних творів 

Одним із дієвих інструментів досягнення адекватності перекладу є 

правильний переклад фразеологізмів та алюзій. Фразеологізми, тобто образні 

сталі словосполучення, є складнішими для перекладу, ніж логіко-понятійні, 

оскільки їхнє значення не буквальне і має різні смислові відтінки. Фонові 

знання перекладача та редактора перекладу важливі, адже інколи фразеологізм 

складно розпізнати, а буквальний переклад спотворить зміст. Загалом під час 

опрацювання фразеологізмів необхідно зважати на два рівні перекладу: рівень 

значення фразеологізму та художній рівень (емоційно-експресивне 

забарвлення). За можливості, у перекладі потрібно зберегти обидва рівні. 

Зауважимо, що аудіовізуальний переклад ставить додаткові вимоги, зокрема 

«збереження в перекладі довжини реплік оригіналу, що несе за собою 

відповідність звукової доріжки та зображення» [7]. 

Алюзія – це прийом художньої виразності, який змістовно збагачує 

текстову інформацію, створюючи численні асоціації за рахунок явного натяку 

на події, факти, реальних осіб, інші тексти, їх персонажів [5, с. 25]. До 
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зазначеного можна додати, що відсилання може мати місце також і відносно 

інших культурних елементів (назв товарів, фільмів, тощо). Алюзію зрозуміють 

лише ті реципієнти, які знають, що саме приховано під таким натяком, і саме це 

свідчить про їх культурну грамотність.  

Для реципієнтів-представників іншої культури іншомовна алюзія в 

більшості випадків незрозуміла, вплив на аудиторію нульовий, що призводить 

до втрати тих функцій, які виконує оригінальний натяк, втрачається ігровий 

компонент, втрачається зв’язок між автором та аудиторією [1].  

Можемо зробити висновок, що важливим напрямком наступних наукових 

пошуків має стати саме вивчення адекватності перекладу аудіовізуальних 

творів українською мовою на всіх рівнях. Також перспективним вбачається 

дослідження способів досягнення адекватності перекладу та способів її 

подальшої оцінки. При цьому необхідно пам’ятати, що українська аудиторія 

повинна отримати те ж враження, що й аудиторія оригінальної версії твору. 

Тому важливою ланкою в передачі оригінального авторського задуму 

залишаються саме перекладачі. Саме тому необхідно залучати до такого виду 

робіт спеціалістів високого рівня фахової кваліфікації. 
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In the vocabulary of the language a large place belongs to the terminological 

vocabulary, the number of which is constantly increasing. Terminological vocabulary 

includes all words that are united in a language under the common name of a term. 

The term is a special word or phrase that is used to accurately express a concept in 
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any field of knowledge - science, technology, socio-political life, art, economics, etc. 

Formal and semantic aspects of economic language reflect the dynamics and 

exchange of ideas between languages in order to progress and enrich them.  

The concept of economic language is of great importance in business, presenting 

a complex, ever-changing structure. Being the specialized language of the scientific 

field, economic language is considered a mixture that is difficult to distinguish 

between one's own language of economics and one borrowed from other fields of 

knowledge. Translating economic terms in general seem to be one of the most 

challenging tasks to be performed by a translator; in other words, translating 

economic terms create potential problems of the translation process due to the fact 

that terms have particular connotations and implications in the source language and 

the foreign culture but not necessarily in the target language and the domestic culture. 

Questions related to the analysis of translation methods and strategies were 

explored by such domestic and foreign linguists as: R.K. Minyar-Beloruchev,                 

L.P. Tarnaeva, T.V. Pastryk, I.S. Alekseev, E.G. Polomsky, V.V. Barsukov,                

I.V. Voynichand others. 

The article aims to find out the peculiarities of forming translation methods and 

strategies, to distinguish their translation groups. 

Translating is the transition from the original text to the translated one, it can be 

done differently in the strict sense. 

The methods, techniques and strategies are in underlying translation. Quality of 

translation depends on translator/interpreter skills, the type and unit of translation. 

Among these three concepts (method, techniques and strategies of translation), 

only method can be regarded as one of the fundamental and classifying categories of 

translation, because only the method of translation exists as an objective pattern. And 

the techniques and strategies of translation are derived from the method of 

translation, they are obtained as a result of human activity. 

The method of translation usually solves a private problem, it helps to overcome 

difficulties in the purposeful activity of the translator. This method of translation can 

be defined as a translation operation aimed at solving a problem and assumes the 

typical uniformity of the actions performed by the translator. 
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A translation strategy is a program of translation activities that is formed on the 

basis of a translator's general approach to performing a translation in the context of a 

certain communicative situation of bilingual communication, which is determined by 

the specific features of this situation and the purpose of translation, and also 

determines the nature of the translator's professional behavior within a certain 

communicative situation [3]. 

The translation strategy in the case of the translator's awareness of the mental 

identity of the native-speaker and native-speaker languages will aim at maximizing 

the reproduction of the national-historical color of the ethnolex, which enables the 

decoding of the mental identity of the respective nations. 

The translator can use the following strategies in a variety of contexts when 

translating texts into a language: 

1) a strategy for clarifying the genre and style of the text 

2) a strategy for determining the dominant saturation; 

3) a possible forecasting strategy; 

4) trial and error strategy; 

5) compression / decompression strategy; 

6) strategy of compensating modifications; 

7) a strategy for the transmission of worldview; 

8) a literal translation strategy. 

There are some methods and strategies for translating economic terms. These 

two types are called: Direct Translation Methods and Indirect Translation Methods. 

Direct Translation Methods are divided into two aspects: 

1. Loan Transfer when there is no equivalent in the target language, in 

order to preserve the attitude of the national culture. 

2. Literal Translation is a word for word translation; 

There are 12 different methods of indirect translation that are used to translate 

economic words. The most common methods are: 

1. Transposition is the procedure consists of replacing one grammatical class by 

another, without changing the meaning of the message.  
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The complexity of translating such terms lies in the differences English and 

Ukrainian language structures and polysemantic components. For the proper 

translation of such terms, it is necessary to establish semantic relations between the 

components of the term, understand the meaning of each component separately, and 

build the translation of the term in accordance with the rules of the language of 

translation - general obligation bond – облігація під загальне зобов’язання, plastic 

card transaction – розрахункові сплати за допомогою пластикових карток; 

2. Modulation involves two types of translation techniques: generalization and 

specification; 

3. Adaptation is defined as a procedure which can be used whenever the context 

referred to the information of the original text which does not exist in the culture of 

the Target Text, therefore needing some form of recreation; 

4. Situational Equivalence is the insertion of a more familiar context than the 

one used in the original; 

5. Situational Inadequacy where the context referred to in the Source Text does 

not exist in the Target culture; 

6. Equivalence if a specific linguistic unit in one language carries the same 

intended meaning / message encoded in a specific linguistic medium in another, then 

these two units are considered to be equivalent; 

7. Concretization is used when something in the target language is usually 

expressed using concepts with narrower meaning or when preserving the original 

concepts with broader meaning would result in an awkward translation. English 

words are characterized by a more branched semantic structure than Ukrainian words, 

and their translation hides more possibilities for mistakes, because the English word 

may not be used in a sense that will lead to gross distortions of content; 

8. Transformation involves changing the order of words in the target text as 

compared to the Source Text; 

9. Fragmentation involves splitting one complex or compound sentence in two 

or more simple sentences; 
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10. Back translation is the process of translating a document that has already 

been translated into a foreign language back to the original language; 

11. Borrowing – that is the taking of words directly from one language into 

another without translation. Many English words are “borrowed” into other 

languages; for example, business in the field of economy; 

12. Transcoding is a polyphonic or sub-phonemic transmission the original 

lexical unit using the alphabet of the language of translation.  This technique is often 

used to translate English economic terms, the spelling system of which is very 

different from Ukrainian and involves, first of all, the transmission of the sound form 

of the term, and only then – its lexical meaning [4]. 

The economic terms are translated in the following ways: 

1. Direct borrowing – boss, manager, audit, dealer, publicity, and lobby. 

2. Calqued translation: domestic market – внутрішній ринок; factor share -

факторна частка. 

3. Descriptive translation is used when the meaning is rendered trough a sort of 

explanation: bipartisanship -двопартійність; economic lame duck – великі втрати в 

економічній галузі. 

4. Transformational translation occurs when the inner form (the structure) is 

changed [1]. 

Economic translation is one of the most difficult types of translation. Translator 

cannot change the given form and material (information) of the original (for example, 

such possibility exists in literary translation). Economic translation demands much of 

knowledge and abilities of the expert. The person who is engaged in such 

translations, should be first of all the professional, should know the ropes of the given 

sphere of translation, to have the enhanced responsibility, to be able to focus on 

minute particulars [2]. 

All terms in their structure are divided into: 

a) simple, consisting of one word: to punish – покарати; 

b) complex words, consisting of two words and written together or through a 

hyphen: the High Court – Високий суд ; 
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c) terms that consist of several components: specific performance – реальне 

виконання. 

Terms and phrases generally prevail when translating economic text, that’s why 

they are a major problem in the translation of the economic text. The most important 

feature of the term-phrase is the reproducibility in the professional sphere of use to 

express a specific special concept. 

Within economic terminology, a significant percentage of syntactically formed 

terms are allocated. By the number of components can be distinguished: 

1) two-component – copyright, individual/natural person, legal/law institutions, 

investigation; 

2) three-component – right of the people to property ownership, right to 

coverage of costs/entitled to be reimbursed for expenses, right to freedom of 

expression; 

3) polycomponent – international financial flows, country attractive for 

investment. 

The requirements for the terms are as follows: 

1. The term should be as short and precise as possible 

The term - should clearly and fully describe the characteristics of the concept. 

Not all terms describe a structure, anomaly, process, or function, but in general, each 

term has brief indicative or descriptive characteristics; 

2. Specificity 

The terminological name should be unambiguous within the specific industry 

terminology and does not have synonyms. 

There are two stages of translation are defined in the translation process: 

1) clarifying the meaning of the term in context; 

2) translating the meaning into the native language. 

The main method of translating terms is translating with the lexical equivalent. 

Terms that have equivalents in their native language play an important role in 

translation. They serve as anchor points in the text, they depend on the disclosure of 

the meaning of other words, they make it possible to find out the nature of the text. 

Complex terms, like steel phrases, have some terminological meaning. 
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Translation of complex terms have two main stages - analytical and synthetic. 

Analytical stage - translation of individual components. For this purpose, it is 

necessary to correctly define the components of a complex term, since they can be 

not only words but also phrases that are part of the term. The synthetic stage of 

translation involves the construction of components depending on these semantic 

relations and obtaining the final version of the translation of a complex term. 

The synthetic stage involves the extraction of components depending on these 

semantic relations and obtaining the final version of the translation of a complex 

term. 

A special place in the aspect of translation of economic texts is occupied by 

terminological phrases. Methods of translation of multicomponent terms: 

- translation using prepositions: direct marketing – просування товару на 

ринку, job security – безпека на роботі; 

- translation by reordering the attribute group components: multi-divisional 

company – компанія з мережею філій, multi-level marketing – мережевий 

маркетинг на багатьох рівнях; 

- translation of one member of the phrase by a group of explanatory words: dirty 

float – "грязный плавающий курс"/ "режимом регулируемого плавающего 

курса" [5]. 

From the above, when translating economic literature, it is very important not to 

misuse translation transformations, and to use them solely for the sake of equivalence 

and adequacy of translation. When transferring English-speaking terms of economics, 

the most productive are the following translation methods: translation using lexical 

equivalent, transcription, transliteration, calculating, explication.  

Also, translation of terms that have no equivalents in the language of translation 

remains a pressing issue. In addition, the existence of English terms that do not yet 

have a counterpart in the Ukrainian language opens up new perspectives for further 

research that is of interest to both language theory and practice of language 

comparison. 
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The problem of economic translation is, first of all, the lack of knowledge of the 

translator in the field of scientific infrastructure, lack of scientific terms and, as a 

consequence, inability pick up the equivalent in the target language.  

Thus, an interpreter working in a particular field should carefully study the 

reproduction of the terminology as well as the linguistic features of the source 

language. 

References: 

1. E. A. Nida, About Translation: Multilingual Matters, Clevedon, Philadelphia, 

Adelaide, Multilingual Metiers Ltd. 2015. 

2. M. Cronin Translation and minority languages in a global age. Critical 

readings in translation studies. Routledge, 2014. 

3. N. M. Ababilova, Features of translation of terms in Ukrainian. Young 

scientist. № 2 (17). Kherson, 2015. P. 126–128 

4. N. S. Suhachova, The English-Ukrainian-Russian Dictionary of Management 

and Labor Economics for Students. PUET. Poltava, 2017. 295 p. 

5. Terminology [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: 

https://bit.ly/2RfMxpd 

 

УДК 811.112.2’25  
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФІЛЬМОНІМ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ 

У статті проаналізовано сучасні підходи до перекладу назв фільмів з позицій 

двох протилежних стратегій: форенізації (очуження) та доместикації 

(одомашнення), наведено аргументи на користь використання обох 

перекладацьких стратегій; обґрунтовано передумови для вибору 

перекладацької тактики задля збереження семантичної цілісності вихідної 

назви та полегшення адаптації перекладеної одиниці в іншомовному 

культурному середовищі; простежено функції фільмонів у мові оригіналу та 

перекладу. 



325 

Ключові слова: фільмонім, стратегія перекладу, форенізація, доместикація, 

перекладацька тактика. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Сьогоденна кіноіндустрія є потужним засобом 

формування масової культури. Вона активно розвивається і потребує фахівців 

як для перекладу безпосередньо контенту фільмів, так і назв фільмів. Останні 

мають виняткову здатність впливати на потенційного глядача, викликати 

зацікавленість, спонукати до перегляду [1; 2].  

Переклад назви фільму (фільмоніму) є визначальним у побудові 

композиції твору, він має велике значення для його сприймання, адаптації та 

нарешті функціонуванні в культурі. У сучасному перекладознавстві питання 

перекладу фільмів неодноразово перебувало в епіцентрі наукових пошуків (це 

зокрема, праці Л.Бархударова, М.Берді, Д.Бузаджі, В.Виноградова, 

В.Горшкової, Г.Денісової, М.Єфремова, В.Комісарова, В.Красних, В.Крупнова, 

Ю.Лотмана, Р.Матасова, Г.Слишкіна, М.Снєткова та ін.). Попри те, що 

науковці сходяться на думці про важливість фільмоніму, і донині немає єдиної 

думки щодо того, яка стратегія перекладу назв фільмів є найбільш 

оптимальною.  

Назви фільму до певної межі є суголосною із назвою художнього твору. 

Має рацію Хейвовський [5, с. 168], зауважуючи, що перекладена назва не 

завжди повинна бути подібною до оригінальної назви, аби лише витримати 

вимогу ідентифікації з оригіналом.  

Фільмонім насправді підтримує декілька важливих функцій. Крім того, 

що назва фільму ідентифікує фільм, вона має і маркетингову складову. 

Просування фільму з більш вдалою назвою, яка містить певні прагматичні і 

соціальні чинники, видається ефективнішим. Більше того, назва фільму в 

багатьох випадках кодує авторські думки і задуми, розкодування яких для 

кожного глядача відбувається по-різному. 

Останнім часом у лінгвістиці панує думка про те, що назва фільму є 

своєрідним паратекстом, що містить заголовки, прологи, передмови, епілоги, 
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ілюстрації та інші атрибути, що супроводжують основний текст. Узвичаєно 

паратексти мають додаткові характеристики до основних текстів: якщо їх 

проаналізувати незалежно, вони можуть не надати пояснювальний ключ; 

якщо, навпаки, вони вивчаються разом, залежно від основного тексту, то вони 

надають додаткову інформацію, яка має значну цінність, яка може бути 

використана як пояснення чи обґрунтування. Отже, заголовки фільмів мають 

достатню семіотичну щільність для обґрунтування складного аналізу.  

Фільми – це глобальна продукція, «розроблена з урахуванням світового 

ринку» [4, с. 18]. Варто погодитися із тими дослідниками, хто вважає, що 

заголовок повинен звучати привабливо, містити певні нерозгадані нюанси і 

здебільшого він повинен мати певне відношення до оригіналу, хоча б для 

ідентифікації фільму [6, с. 56]. Свого часу Nord [8], зіставляючи функції 

фільмонів у мові оригіналу і мові перекладу, наголошувала на їхній 

відмінності, беручи до уваги основні функції (метатекстуальні, фатичні) та 

додаткові (референтні, експресивні, апелятивні).  

Зрозуміло, що кожен повинен відповідати жанровим умовам культури, до 

якої належить, тобто виконувати певну метатекстуальну функцію. Кожен 

заголовок повинен бути відмінним від іншим, тобто здатним привернути увагу 

своєї аудиторії, що належить до культури, і, якщо необхідно, запам'ятатись 

протягом певного періоду часу (фатична функція). Якщо заголовок містить 

інформацію, спрямовану на адресата з певним культурологічним підґрунтям, то 

фільмонім не позбавлений референтної функції. І нарешті, будь-які оцінки або 

емоції, висловлені в заголовку, повинні бути співвіднесені із системою 

цінностей відповідної культури. Крім того, будь-який заголовок повинен 

враховувати сприйнятливість культури та очікування потенційних читачів  

[7, с. 265]. 

Основними викликами, з якими стикається перекладач під час відтворення 

назви фільмів, зосереджені у сфері каламбурів та гумору, власних назв, 

культурних реалій, інтертекстові елементи (наприклад, посилання на інші 

фільми та літературу тощо). У процесі відтворення таких назв спостерігається 

відсутність смислових еквівалентів та лексико-синтаксичних конструкцій. 
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Мета нашої роботи – проаналізувати основні стратегії відтворення 

фільмонів в українській кіноіндустрії з позицій сучасного перекладознавства, 

лінгвокультурології та прагматики. 

Виклад основного матеріалу. Основними стратегіями, якими 

послуговуються перекладачі фільмонімів, є: форенізація (очуження) та 

доместикація (одомашнення). Традиційно під стратегією одомашнення 

розуміють т.зв. вільний переклад задля мінімізації впливу мови оригіналу на 

мову перекладу. На противагу доместикації, стратегія форенізації має на меті 

зберегти форму і зміст тексту оригіналу в мові перекладу. Вищезазначені 

(свідомо чи несвідомо вибрані) глобальні стратегії чи методи визначають 

загальну перспективу, яку сприймає перекладач на фільм та прогнозований 

його успіх на ринку кіноіндустрії.  

Прихильники стратегії одомашнення аргументують свій підхід наступними 

чинниками. По-перше, між двома мовами дуже часто нелегко встановити 

відповідники, які були б ідентичні як в змістовому, так і в культурному 

аспектах, отже кваліфікований переклад повинен перемогти бар'єри мов і 

культур. По-друге, оскільки переклад є продуктом як міжмовної, так і  

міжкультурної комунікації, оригінальну культуру слід вбудовувати в режими 

поведінки цільової культури при перекладі, отже перекладач, який несе 

відповідальність за збереження культурних реалій, які часто викликають 

різного роду непорозуміння, повинен звужувати культурні прогалини, щоб 

полегшити розуміння. Таким чином, одомашнення є не тільки необхідним, але 

й неминучим. По-третє, формальне перенесення формул вихідної мови в 

систему мови перекладу дуже часто є небезпечним, оскільки не всі реципієнти 

мають достатню лінгвокультурну компетентність для сприймання іншомовних 

реалій. Відповідно перекладач покликаний долати не лише мовні, але й 

культурні бар’єри. А переклад, орієнтований на цільову мову та культуру, може 

допомогти читачам краще зрозуміти вихідний текст, оскільки зміст вихідного 

тексту передається в межах знань про реальний світ читачів. Їм легше зрозуміти 

переклад, якщо зміст і форма підпадають під їх здатність до розуміння. 
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Нарешті, однією з вимог перекладу є те, що мова перекладеної версії повинна 

бути природною, ідіоматичною та зрозумілою для цільових читачів, щоб 

уникнути непорозуміння, спричиненого мовними перешкодами. 

Прихильники стратегії форенізації (очуження) базують свої аргументи на 

таких фактах: культурне спілкування та передача повинні розглядатися як одна 

з основних цілей перекладу; автентичне зображення іншомовного культурного 

колориту розширює лінгвокультурну компетентність читача, формує його 

загальний розвиток і толерантність до інших культур.  

Прихильники стратегії форенізації притримуються позицій чіткого 

перенесення слова з мови оригіналу в цільову мову. Такий процес закінчується 

транслітеруванням або транскрипцією (Беверлі-Хіллз 90210; Коламбо). Інколи, 

ще під час випуску трейлерів англійською мовою (в Інтернеті, наприклад), такі 

назви стають настільки звичними для іншомовної аудиторії, що продюсери 

вважають небажаним змінювати назву. 

Інколи відбувається графічна адаптація транслітерованого заголовка для 

зрозумілості, легшого вимови або з міркувань культурної адаптації. Передані 

заголовки або досить прозорі (назви, інтернаціоналізми, відомі топоніми), або 

були відомі за допомогою попередніх публікацій, наприклад. у випадку 

екранізацій книг. 

Перекладачі нерідко використовують дослівний переклад (переклад слово 

в слово з можливими змінами порядку речень (зміни на морфологічному рівні 

без змін на семантичному рівні).  

Нерідко у процесі перекладу шукають функціональний еквівалент, мета 

якого полягає в заміні незрозумілого для певної культури слова (відомого 

вихідній культурі) на еквівалент, відомий цільовій культурі, наприклад: Another 

Cinderella Story - Ще одна історія про Попелюшку. 

Використання опису, або перифраз, спирається на необхідність відтворити 

в мові перекладу певних елементів заголовків вихідної мови.  

Перекладаючи назви фільмів, фахівці вдаються до прийому розширення, 

який охоплює численні можливості розширення заголовка різними 

доповненнями, які мають на меті надати цільовій аудиторії додаткові вказівки 

щодо розуміння тексту.  
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Водночас переклад фільмонімів може базуватися і на стратегії 

одомашнення. Так, наприклад, фантастичний трилер «Push» (2009), що 

буквально перекладається як «Товчок», в українському прокаті вийшов під 

назвою «П'ятий вимір». Ця назва дозволила українським глядачам точніше 

уявити зміст цієї стрічки. Або: назва американського фільму жахів «High Plains 

Invader» (2009) перетворена на «Чужі на дикому заході». Для пересічного 

американського глядача не є секретом, що таке Високі рівнини (High Plains) і де 

вони знаходяться - так само, як нам чудово зрозуміло, про що йдеться, коли 

чуємо про Карпати. Аж українців наявність словосполучення «Високі рівнини» 

в назві кінострічки безумовно збила б з пантелику, адже одиниці досконально 

знають географію Північної Америки. 

Висновки. Отже, переклад назв художніх фільмів є відповідальним 

завданням. Задля того, щоб уникнути різноманітних конфліктів інтересів 

перекладач має бути професійно обізнаним: правильно та обґрунтовано 

використовувати ту чи іншу трансформацію під час перекладу, враховувати 

специфіку перекладу фільмів, що належать до різних жанрів; бути 

ознайомленим із сюжетом фільму; знати як культуру країни, де був створений 

фільм, так і культуру країни, мовою якої фільм перекладається; творчо 

підходити до процесу перекладу та дотримуватись критеріїв, яким має 

відповідати переклад назви і всього фільму взагалі.  
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А. А. МІЛНА «ВІННІ-ПУХ І ВСІ-ВСІ» 

У статті здійснено порівняльний аналіз перекладів казки Алана А. Мілна 

«Вінні-Пух» українською та російською мовами, визначено лінгвостилістичні 

особливості художньої інтерпретації авторської казки українськими та 

російськими перекладачами. Розглянуто особливості  відтворення імен у 

зазначеній казці. 

Ключові слова: авторська казка, художній переклад, переказ, адаптація.  

Відомо, що казка – це малий епічний жанр, найпопулярніший серед малих 

форм усної народної творчості. В її основу покладено вигадані, фантастичні та 

авантюрні події. Зазвичай кінцівка такого твору є оптимістичною, тобто добро 

перемагає зло. У казках часто зустрічаються пісні, приказки та прислів’я. Щодо 

самого терміну, то в українській мові він походить від слова «казати», що 

вказує на усну народну творчість як першоджерело подібних творів. Казки 

завжди були популярними серед усіх народів світу й відзначалися 

захоплюючим сюжетом.  
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Англійська література відзначається багатим доробком у жанрі авторської 

казки, який розробляли такі відомі постаті як Р. Дж. Кіплінг, А. О. Мілн, 

Б. Х. Поттер, а також Л. Керролл, О. Уайльд тощо. Їхні казки відрізняються 

творчим ставленням до традиції, залученням казкових персонажів із зо освіту, 

художнім новаторством у галузі жанру й пошуком нових зображувальних 

засобів. Ці твори стали цінним надбанням не лише британської культури, але й 

усього світу, що сталося не без плідного творчого пошуку і кропіткої праці 

перекладачів, які змогли передати іноземної аудиторії значимість і 

оригінальність авторського слова. 

Метою нашого дослідження є вивчення жанрових характеристик казки 

А. Мілна «Вінні Пух і всі-всі-всі» та особливостей перекладу з урахуванням 

цих характеристик та авторського ономастикону. 

Переклад художніх творів є безперечно складним процесом, який 

передбачає не лише опрацювання певного мовного матеріалу, але й залучення 

навичок написання художнього або віршованого твору. Перекладачу необхідно 

проникнути у суть художнього образу до того як обирати необхідні лексичні чи 

стилістичні засоби перекладу. Будь-який вибір неможливий без урахування 

конкретного контексту. При цьому запропонована інтерпретація може 

призвести до спрощення, втрати деталей, або навіть суттєвого спотворення тих 

багатогранних образів, які були створені творцем оригіналу.  Уся діяльність 

перекладача має бути спрямована на синтез змісту твору, збереження його 

когерентності та смислотвірної домінанти [5]. 

Вивчення перекладів художньої літератури передбачає глибокий 

насамперед проведення стилістичного аналізу оригіналу та його перекладів, що 

дозволить виявити індивідуальність і своєрідність ідеостилю автора, а також на 

скільки наблизились до цього стилю перекладачі. Шляхом здійснення цього 

аналізу дослідники можуть виявити, що своєрідність манери автора, що 

виявляється у його творі, пов'язана насамперед зі специфікою літератури як 

мистецтва. Для літератури як окремого виду мистецтва, матеріалом якого 

служить мова, характерний особливий, часто надзвичайно тісний зв'язок між 
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художнім образом і мовної категорією, на якій він ґрунтується. Пошуки в 

перекладі прямих образних відповідників часто бувають нездійсненні або 

призводять до формалістичних рішень. Завдання художнього перекладу 

вирішуються, як правило, складнішим шляхом – на основі передачі оригіналу 

як цілого, на тлі якого окремі елементи відтворюються згідно своєї ролі в 

ньому.  

Іншою властивістю художньої літератури, яка вирізняє її з поміж інших 

творів друкованого слова, є її смислове навантаження. Письменник завжди 

каже більше, ніж значення слів, написаних у тексті. Змушуючи читачів читати 

між рядками, він залучає їх до інтелектуальної гри, роботи почуттів та уяви [2]. 

 Смислова наповненість літературного твору проявляється або у формах 

реалістичної типізації, або в алегоричному інакомовленні, або в загальній 

багатоплановості художньої мови. Ще одна характерна риса художньої 

літератури – це яскраво виражене національне забарвлення змісту і форми, що 

цілком природно для літератури як для відображення дійсності в образах, 

обумовлених нею ж. Важливий також і тісний зв'язок між історичним 

середовищем і віддзеркаленням його різними образами твору. За всіма цими 

особливостям, характерними для художньої літератури, і виявляється 

індивідуальна манера письменника. Індивідуальний стиль письменника 

включає використання певних мовних стилів загальнонародної мови. Його 

єдність піддається поділу на елементи вже під час стилістичного аналізу (як 

оригіналу, так і перекладу в його співвідношенні з оригіналом).  

Письменник Алан Олександр Мілн написав одну із найвідоміших казок в 

світі у 1921 році. Історя створення цієї чудової казки розпочалась з 

батьківського подарунку на честь першого дня народження, який письменник 

зроби своєму синові Крістоферу Робіну. Подарувавши малечі іграшкового 

ведмедика, від дав життя одному з найвідоміших казкових персонажів XX ст. – 

Вінні-Пухові. Зауважимо, що більшість персонажів і місцевостей, згадані в 

історіях про Вінні-Пуха, – були присутні в дитинстві маленького Крістофера 

Робіна. 
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На теренах колишнього СРСР читачі отримали змогу познайомитися з 

історією Вінні-Пуха ще у далекому 1958 році завдяки роботі Віргіліюса 

Чепайтіса, який запропонував свій переклад на основі польського видання, над 

яким працювала Ірена Тувім. Водночас більшість читачів асоціюють історію 

Вінні-Пуха з вільним перекладом, здійсненим Борисом Заходером, який 

створив свою версію казки з 18 розділів [1].  

Українській аудиторії насамперед відомий переклад «Вінні-Пуха», 

створений Леонідом Солонько, який проте він також не надто близький до 

оригіналу і також має деякі скорочення. Цей перекладач оминув у тексті багато 

англійських реалій, які могли б бути не зрозумілі його читачам-сучасникам. 

Вочевидь, при  перекладі Л. Солонько брав до уваги наявну російську версію, у 

трактуванні Бориса Заходера. 

Наступними українськими перекладачами Вінні-Пуха стали Інна 

Мельницька, Ігор Ільїн та Олександр Кальніченко. Проте, вони дуже уважно 

орацювали оригінальний англійський текст та спробували донести до 

українських читачів ті цінні риси твору, які перетворили «Вінні-Пуха» на 

світовий бестселер – дотепні авторські каламбури й цікаві неологізми. Щоб не 

проминути жодної важливої деталі, перекладачі зверталися за допомогою до 

колег-філологів [1]. 

Варто зауважити, що є безліч проблем, з якими стикається перекладач 

дитячої літературної казки. Адже перекладач повинен уміти уникати 

формального буквалізму. З іншого боку, обов’язовою умовою є точна передача  

сенсу та ідей твору. Переклад має бути насичений національним колоритом 

мови оригіналу, яке дозволить читачеві перекладу представити своєрідність 

стилю автора, що перекладається [5]. 

В оригіналі назва звучить як «Winnie-the-Pooh», що дослівно можна було б 

перекласти як «Вінні-Фу», але подібний варіант був відкинутий перекладачами 

через його немилозвучність, більш того він породжує негатичні асоціації. 

Відповідно, в українському варіанті головний герой перетворився на зараз уже 

знайомого всім Вінні-Пуха, а його друг Piglet – на П’ятачка або Паця. 
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Зауважимо, що підібраний відповідник є надзвичайно вдалим, адже слово 

«пух» схоже фонетично і орфографічно до англійського pooh. У свою чергу, 

англійська лексема piglet, яка стала власною назвою у казці А. Мілна, позначає 

порося. Саме це значення вартобуло б вважати наближчим до імені і образу 

малої свинки, однак для словянської культури властива негативна асоціація 

поросяти з неохайною, нечистоплотною людиною. Заради уникнення такої 

негативної конотації творці перекладів вдалися до менш очевидних 

відповідників. Відтак, серед багатьох російських та українських маленьких 

читачів цей персонаж відомий в літературному перекладі як П’ятачок, у 

сучасних версіях казки – Паця (слово має вираженіший український колорит). 

Ослик Eeyore в обох згаданих перекладах став іменуватися як Іа. До речі, 

це є прикладом дослівного перекладу ономатопії, адже eeyore вимовляється як 

«iо», що робить саме слово звуконаслідувальним – приблизно такий звук 

видають віслюки.  

Прикметно, що значних змін зазнав персонаж сови у казці. Перекладом 

англійської лексеми Owl дійсно є слово «сова», але через невідповідність роду 

у двох мовах, цей образ мусив зазнати значних змін. Персонаж А. Мілна був 

чоловічого роду. Найближчими відповідниками із царства пернатих, які 

позначені чоловічим родом в українській мові, є пугач або сич. Останні два 

варіанта, звичайно, спотворюють оригінальний образ, адже виступають у нашій 

культурі символами провісників, небезпеки, а не мудрості. В перекладі Бориса 

Заходера цей персонаж став жіночого роду. Однак невідповідність образу 

оригіналу є не лише у цьому. Сова в оригінальному тесті казки є героєм 

сатиричним, це не найрозумніший персонаж книги – він лише любить 

використовувати розумні слова, але при цьому не дуже грамотний. Сова у 

перекладі радянських авторів – літня дама, яка нагадує шкільну вчительку [2]. 

Усі переклади відомої казки мають певні відмінності. Вони відрізняються 

перш за все не обраними перекладачами мовними засобами, не довільністю чи 

точністю представленого тексту, а філософсько-естетичними засадами і 

прагматичними цілями, які стали підгрунтям для перекладу, які вплинули на 
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спосіб передачі основного змісту твору, його задуму та філософії автора. 

Англійська авторська казка як жанр передбачає, що її адресатами будуть не 

лише діти, але й дорослі читачі, а отже, для кожної категорії існують свої 

смислові рівні. Відповідно, завжди буде існувати безліч інтепретацій «Вінні-

Пуха», які можна завести глибоко у царини соціології, політології, філософії та 

навіть сексопатології та психології. 

Слід зауважити, поставлені перед перекладачами цілі й завдання є 

першопричиною існування суттєвих відмінностей у відомих версіях «Вінні-

Пуха». Окрім того, фаховість, художній талант, творчий запал та елемент 

творчого везіння також справили значну роль в успішній реалізації відповідних 

перекладів. 

На наш погляд, саме Б. Заходеру вдалося віднайти золоту середину між 

власним трактуванням і магією авторського слова казки А. Мілна «Вінні-Пух і 

всі-всі-всі», яку «вбив» би прискіпливий, точний, буквальний переклад.  

Варто зауважити, що у своїй дитячій і, на перший погляд, наївній казці про 

ведмедика Віні-Пуха та його друзів А. Мілн зміг створити унікальний всесвіт, 

який живе за своїми законами, які можуть бути покладені у своєрідну 

філософію для дітей і дорослих. Філософські ідеї, які можна почерпнути з 

книги, є цілком актуальними для дорослої літератури, лінгвістики і психології 

ХХI століття. 
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