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ABSTRACT 

The article highlights the basic directions towards the tourism sector development and its successful operation 

in contemporary Russia. The authors consider relevant aims for improving tourism in the country, its fundamental 

principles and state regulation approaches to tourism industry during the implementation phase, the priorities of 

social services economy, objects and instruments of state regulation of tourism sector in terms of regional devel-

opment. The object of the research is Krasnodar region. In the end, the authors conclude giving appropriate sug-

gestions and recommendations in the fields of governmental support and regional development of tourism industry 

in general. 

Keywords: tourism industry, tourism macro-economic indicators, regional tourism, Russian tourism indus-

try, regional development, governmental policy, Krasnodar region. 

 

The development of tourism, especially in the re-

gions, in the modern period of an unstable economic 

situation shows the heterogeneity of the tourist com-

plex, which leads to different approaches to the devel-

opment of a model of state support and regulation of 

the economic mechanism for the development of the 

latter in the context of modernization of the economy. 

The effectiveness of tourism is an important factor sta-

bilizing the social and political situation in federal and 

regional resorts and creates the basis for the sustainable 

development of tourism in the regions of Russia. 

However, the country has developed a unique sys-

tem of tourism, including the resort business. At the 

same time, the imperfection of the management system 

and state support has a negative impact on tourism. The 

measures taken in recent years to legally ensure tourism 

and rational use of natural therapeutic factors and re-

sorts at the federal and regional levels, the phased im-

plementation of the federal target program “Develop-

ment of federal resorts” and a number of targeted pro-

grams for the development of tourist regions have made 

it possible to reduce the potential negative conse-

quences of restructuring the tourism industry of the 

country and should be the basis of its transformation 

into a highly profitable sector of the national economy 

[5]. 

The main goal of improving tourism in Russia is 

the creation of a modern and competitive tourist com-

plex based on the use of unique tourist and recreational 

resources, national traditions, scientific achievements 

of tourism studies and ensuring the solution of the main 

tasks [10]: 

- meeting the needs of Russians, citizens of the 

CIS and other countries in high-quality tourist services 

and leisure of the population; 

- increasing the contribution of the tourist complex 

to the development of the regional economy; 

- preservation and rational use of natural resources 

and resorts, scientific, cultural and historical heritage. 

To effectively achieve the goals, we define a num-

ber of fundamental principles [9]: 

- conducting a full inventory of private tourist fa-

cilities, developing and implementing a system for re-

cording these objects and creating a register of private 

tourist facilities; 

- development and creation of legislative regula-

tory framework; 

- accelerated approach to tourism sector, contrib-

uting to the successful functioning of all types of tourist 

organizations of various legal forms and types of own-

ership; 

- formation of a reasonable tax policy and eco-

nomic mechanisms to stimulate the development of 

tourist organizations in the regions; 

- attracting investments in tourism through the 

provision of state guarantees and other measures of re-

gional support; 

- conservation, rational use and restoration of nat-

ural resources and resorts; 

- creation of conditions and principles of coopera-

tion of tourist organizations with transport, agricultural, 

industrial and banking and investment structures, social 

and compulsory health insurance funds, insurance com-

panies and advertising agencies in order to create a 

high-tech and competitive domestic market of tourist 

services; 

- strengthening state support and regulation of the 

industry through the international system of certifica-

tion of services; 

- development of a unified personnel policy 

through a system of professional training, professional 

retraining, advanced training, certification, certification 

of managers and specialists in the field of tourism. 

Improving the state regulation of tourism in the re-

gion should be carried out through the implementation 

of: 

- state international standards and regulations on 

quality management of tourist services; 

- provisions on certification and certification of 

managers and specialists of all levels and areas of the 

tourism sector; 
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- the formation of so-called “State Register of 

Tourism Organizations” based on their ranking into 

groups, which will allow each tourism organization to 

occupy an appropriate place on the domestic and inter-

national tourism market; 

- creation of a unified scientific and educational 

integrated system of professional training, retraining, 

improvement and scientific growth of managers and 

specialists of the industry; 

- development of the position and creation of an 

interdepartmental coordinating council for scientific 

support and introduction of new technologies in the 

economy, management, marketing, advertising and 

other important areas of tourism. 

The phased implementation of these activities will 

bring tourism to an effectively developing sector of the 

social services economy, bringing real results in the 

form of disease prevention, strengthening individual 

and public health, reproducing the workforce and in-

creasing employment, and developing the resort re-

gions of the Russian Federation. 

Along with this, it is necessary to note the main 

directions of the state policy in the field of tourism de-

velopment in Russia [7]: 

- further development, coordination of the network 

of tourist organizations state regulation of all forms of 

ownership and departmental affiliation; 

- taking measures to preserve sanatoriums in-

tended for the improvement of the working population, 

war invalids and other categories of socially unpro-

tected groups, adolescents and children; 

- implementation of a strict system of accounting 

and control of the country’s natural medicinal resources 

based on the state and regional registers of resort and 

recreational resources. 

To implement these important tasks for the devel-

opment of tourism, it is necessary to develop scientific 

approaches to the content of state regulation of tourism 

at the federal and regional levels. 

At the same time, in accordance with the scientific 

developments of scientists from the Federal State 

Academy of Advanced Training for Executives and 

Specialists of Resort, Sports and Tourism in Sochi, 

state regulation of tourism as a social sector of the econ-

omy can be described as the impact of state bodies on 

the activities of economic entities and ensuring normal 

conditions for the functioning of market mechanisms 

[8]. In general, the process of state regulation is a com-

plex task, which includes the development of economic 

policy, the justification of its provisions, the choice of 

means and methods for implementing this policy. 

The impact on the project state regulation of tour-

ism in the region is to regulate the activities of three 

interrelated parts, namely: tourism resources, the pro-

duction of tourism and financial flows in the sector. 

The content of state regulation of tourism in the 

region is determined by the objectives of state bodies, 

as well as the means and tools that state bodies of tour-

ism management in the region have in conducting eco-

nomic policy [1]. In a market economy, this content in-

cludes: 

- informing the participants of the tourist market 

on the state of the country's economy as a whole and 

the data of the industries in particular, the prospects for 

their development; 

- substantiation of the most important points of the 

economic policy that state bodies in the field of tourism 

intend to carry out at this stage of development of the 

country's economy; 

- measures to develop the public sector of the tour-

ist complex - one of the most important instruments of 

state influence on the economic processes in the coun-

try. 

At the same time, the objects and instruments of 

state regulation of tourism are those conditions, pro-

cesses and relations in the field of reproduction of tour-

ist services, the normal functioning of which the market 

mechanism provides unsatisfactory or does not provide 

at all [4]. As such, the following can be distinguished: 

- general business processes, such as the economic 

cycle, money circulation, prices, employment, invest-

ment, research and development; 

- development of specific basic sectors of tourism 

through the implementation of regional target pro-

grams, namely, “Development of the tourist complex of 

the Krasnodar region”, etc. 

- some major tourist centers and resorts of federal 

significance, the city of Sochi, Anapa; 

- complex and proportional development of tour-

ism in various regions of the country. 

The set of instruments of state regulation includes 

the following main elements (Fig.1). 
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Figure 1: Instruments of state regulation of tourism in the region 

 

As follows from the materials of Fig. 1, each in-

strument of the groups mentioned above has its own 

characteristics and can be used separately in certain cir-

cumstances. Today, the government tourism authorities 

in the region are objectively forced to use the entire set 

of these funds, not limited to any one group. 

An effective means of regulating tourism activities 

in the interests of protecting the rights and interests of 

consumers is certification of tourist services. Accord-

ing to the definition of an international organization for 

standardization (ISO), “certification is a procedure for 

confirming compliance with the result of a production 

activity, product, or service with regulatory require-

ments, by means of which a third party documents that 

a product (process) or service complies with specified 

requirements” [3]. The document confirming the com-

pliance of certified products (work, services) with the 

established requirements is a certificate of conformity 

valid throughout the territory of Russia [6]. 

In accordance with the Federal Law “On Tech-

nical Regulation” [11], mandatory certification was 

abolished and replaced with voluntary certification, 

which fully complies with the international require-

ments of the World Trade Organization (WTO), which 

our country intends to join in the coming years. 

Voluntary certification is carried out according to 

the Rules of certification of tourist services, hotel ser-

vices, sanatorium-resort complexes, approved by 

Rosstandart, providing for the accounting and analysis 

of the mandatory requirements implementation of the 

relevant standards of enterprises aimed at ensuring: 

- Safety of life and health of tourists and vacation-

ers in the resorts; 

- Preservation of property; 

- Protecting the environment; 

- Compliance of tourist, hotel and sanatorium and 

recreational services with functional purpose, accuracy 

and timeliness of execution. 

Currently, voluntary certification is carried out 

special bodies that have developed standards for enter-

prises and a certification system accredited in the pre-

scribed manner and registered in the Gosstandart of 

Russia, certification bodies analyze compliance with 

the approved standards and other regulatory docu-

ments: 

- indicators of tourist, hotel, sanatorium and other 

related services; 

- the conditions of service of tourists and vacation-

ers; 

- information and advertising activities based on 

the availability of a license and certificates of conform-

ity; 

- tourist and resort vouchers; 

- cards (passports) of tourist and excursion routes; 

- contracts with hotels, licensed transport organi-

zations, insurance companies, partners, etc. 

- Conclusions of state supervision services (fire, 

sanitary, epidemiological, technical, etc.) 

On the basis of certification examination issued a 

certificate of conformity. The certificate of conformity 

is an official document certifying the authority of a 

tourist, hotel or sanatorium-resort organization to carry 

out tourism and sanatorium and health activities, since 

its tourism and health products are produced at the 

proper level, and service is carried out in accordance 

with accepted standards in an accredited certification 

system. 

The refusal of a tour operator, travel agent or san-

atorium and resort and hotel complex to certify their 

services, or a negative opinion on the results of such 

certification does not allow advertising them, which is 

the basis of any commercial activity. 

In general, the analysis of the voluntary certifica-

tion system in the regulation of the tourist services mar-
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ket showed its high efficiency in terms of the real im-

pact on the quality of the profile and services provided 

to tourists and tourists. 

An equally important lever for the development of 

the tourist services market is antitrust policy, which is 

based on creating a competitive environment, combat-

ing monopolism and unfair competition. 

The state antimonopoly regulation of the economy 

includes two interconnected areas: the development 

and adoption of special antimonopoly legislation and 

the formation of a system of bodies responsible for an-

timonopoly regulation. 

The antitrust policy of the state in the sphere of 

tourism, as a form of state regulation, is only beginning 

to take shape [2]. It is not by chance that in the current 

federal laws on resort business and tourism there is no 

mention of this form of state influence on the develop-

ment of the resort and tourist industry. 

Insufficient attention in the current legislative 

framework is paid to the regulation of investment ac-

tivities in tourism. 

The main ways to stimulate the state investment 

activity in the tourist regions of the country include: 

- tax regulation of investment activities; 

- institutional transformation of the economy asso-

ciated with the creation of industrial groups; 

- real protection of property rights. 

In general, government regulation of tourism is an 

effective means of stimulating investment activity, im-

proving the quality of services provided and solving so-

cial problems in terms of the real health of the nation. 

However, it is important to bear in mind that the main 

directions of state policy should be the stability and 

competitiveness of the tourist complex. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье ключевым объектом рассмотрения является мировая практика интеграции принципов кор-

поративной социальной ответственности в деятельность компаний, а также положительные и отрицатель-

ные эффекты, получаемые компанией от внедрения практики корпоративной социальной ответственности. 

Произведен обзор статистических данных и научной литературы с целью определения расхождений в упо-

треблении терминов «корпоративная социальная ответственность» и «устойчивое развитие». Кроме того, 

были проанализированы данные 500 крупнейших компаний России на предмет наличия практики интегра-

ции принципов корпоративной социальной ответственности в деятельность компании и публикации не-

финансовых отчетов, с целью выявления масштаба распространения корпоративной социальной ответ-

ственности в России. 
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ABSTRACT 

In the article, the key object of consideration is the world practice of integrating the principles of corporate 

social responsibility into the activities of companies, as well as the positive and negative effects that the company 

gains from introducing the practice of corporate social responsibility. A review of statistical data and scientific 

literature was conducted to identify discrepancies in the use of the terms “corporate social responsibility” and 

“sustainable development”. In addition, data from the 500 largest Russian companies were analyzed for the prac-

tice of integrating the principles of corporate social responsibility into the company's activities and publishing non-

financial reports in order to identify the extent of the spread of corporate social responsibility in Russia. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, корпоративное гражданство, социаль-

ный капитал, устойчивое развитие. 

Keywords: corporate social responsibility, corporate citizenship, social capital, sustainable development. 

 

В ходе мероприятий, проводимых к 15-летию 

ГД ООН под девизом «Бизнес как сила добра», 

были определены цели устойчивого развития с пла-

ном их реализации к 2030 году. Авторы многих 

научных работ все чаще начали использовать тер-

мин устойчивое развитие, при этом зачастую ото-

жествляя его с понятием корпоративной социаль-

ной ответственности [15, c. 263].  

На сегодняшний день большинство россий-

ских компаний считают, что КСО позволяет уста-

навливать продуктивные взаимоотношения со сво-

ими потребителями, персоналом и со всеми заинте-

ресованными сторонами в целом. Информирование 

пользователей о реализации социально-значимых 

инициатив характеризует компанию как облада-

тельницу прозрачной системы управления, что, в 

свою очередь, заметно повышает ее имидж и пози-

ционирует ее, как соответствующую требованиям 

рынка [2, c. 32]. 

По данным доклада 2014 г. о социальных ин-

вестициях в России, в котором был проведен опрос 

шестидесяти крупнейших компаний страны, более 

половины компаний-респондентов рассматривали 

КСО как фактор достижения долгосрочных конку-

рентных преимуществ, а также, как инструмент 

поддержания репутации в среднесрочной перспек-

тиве. Но большая часть из них принимала во вни-

мание лишь социальный аспект деятельности, свя-

занный с проведением кадровой политики по 

управлению персоналом, что является лишь малой 

частью КСО [3, c. 86].  

Кроме того, по данным опроса 78 крупнейших 

компаний России, проведенным Е. И. Долгих и 

М. В. Вашуковой [9, c. 6-9], далеко не все компании 

создают отдельное подразделение и серьезно под-

ходят к стратегическому планированию КСО с чет-

ким пониманием сущности таковой деятельности.  

 
Рис. 1 Подразделения компаний – участников опроса, отвечающие за вопросы устойчивого развития 

(%). Источник: исследование Долгих Е. И. и Вашуковой М. В. [9, c. 26]. 

 

По данным опроса, представленным на рис. 1, 

только 31% компаний-респондентов имеют специ-

альный отдел по устойчивому развитию или корпо-

ративной социальной ответственности, в то время 

как в некоторых задачи по разработке и поддержа-

нию стратегии КСО выполняются работниками 

других отделов, таких как отдел закупок (18%), 

производства/поставок/продаж (17%), функцио-

нальные обязанности которых сильно расходятся с 

осуществлением деятельности, связанной с КСО. 

Также во многих компаниях корпоративной соци-

альной ответственностью занимаются работники 

отделов экологии и охраны окружающий среды 

(45%), по управлению персоналом (36%), коммуни-

каций и PR (29%) и прочие узконаправленные отде-

ления, отдельно работа которых не раскрывает в 

полной мере все направления КСО, в которых необ-

ходимо осуществлять таковую деятельность. 

Эти факты свидетельствует о неполной осве-

домленности российского бизнеса о всех аспектах 
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социальной деятельности в её научном понимании. 

[3, c. 92] 

В настоящий момент существует множество 

интерпретаций понятия «корпоративная социаль-

ная ответственность», различающихся между со-

бой по содержанию и ключевым аспектам. [8, c. 85] 

Чтобы построить общее и наиболее точное пред-

ставление о феномене КСО, необходимо рассмот-

реть процесс становление теории, определения дан-

ного понятия и подходы разных авторов. 

Возникновение социальной ответственности 

можно отнести к середине XX века. Начало совре-

менных исследований, посвященных данному фе-

номену, положила работа Г. Боуэна «Социальная 

ответственность бизнесмена», вышедшая в 1953 г., 

в которой термин КСО получил статус экономиче-

ской категории. Автор определил принципиальные 

подходы к КСО, выделил концептуальную про-

блему, заключающуюся в том, что бизнес является 

частью общества, перед которым он несет ответ-

ственность.  

Сформулированные им идеи, вызвавшие ши-

рокий резонанс, послужили основой теории КСО, 

определили рамки и направления дискуссии о при-

роде и содержании социальной ответственности 

бизнеса. Это дало основание известному теоретику 

КСО А. Кэрроллу назвать Боуэна «отцом КСО», а 

его работу — вехой, открывшей современную эру 

исследования социальной ответственности биз-

неса. [7, c. 130-135] 

В исследовании, проведенном Л. К. Гуриевой 

было заключено, что в научной деятельности 

начала 2000-х годов большая доля исследований 

была посвящена пониманию социальной ответ-

ственности. Каждая организация наделена КСО, 

как «корпоративный» гражданин, что учитывает 

интересы всех заинтересованных сторон компании, 

способствует корпоративной устойчивости компа-

нии и соответствует стандартам общества, связан-

ными с моралью. С точки зрения «корпоративного 

гражданства» подход дает бизнесу возможность 

улучшать деловую репутацию, активно влияя на со-

циально-экономическое окружение, а также отве-

чать требованиям власти и общества. Данная кон-

цепция рассматривает современные формы соци-

ального партнерства и социальных инвестиций. 

В конце XX-начале XIX века наиболее обсуж-

даемой концепцией стала корпоративная устойчи-

вость, основоположником которой является Дж. 

Элкингтон, который в 1994 году ввел понятие три-

единого подхода к КСО, который включает финан-

совое, социально и экологическое измерение. Он 

предлагает переход от финансово-экологического 

измерения к анализу социально-экономического 

влияния, которое до этого не принималось во вни-

мание. [12] 

В разные годы предлагались различные опре-

деления КСО, но после выхода Международного 

стандарта ISO 26000 «Руководство по социальной 

ответственности» в 2010 году, большинство экс-

пертов сошлись на мнении, что определение, содер-

жащееся в данном стандарте, является наиболее 

полным и точным: «Социальная ответственность – 

ответственность организации за воздействие ее ре-

шений и деятельности на общество и окружающую 

среду через прозрачное и этичное поведение, кото-

рое: 

 содействует устойчивому развитию, вклю-

чая здоровье и благосостояние общества; 

 учитывает ожидания заинтересованных 

сторон; 

 соответствует применяемому законода-

тельству и согласуется с международными нор-

мами поведения; 

 введено во всей организации». 

В период с 2010 года концепция КСО рассмат-

ривалась в тесной связи с теорией стратегического 

управления, особый интерес был проявлен к связи 

создания ценности как для бизнеса, путем приобре-

тения конкурентных преимуществ, так и для обще-

ства, представленного широким кругом заинтере-

сованных сторон. Объединением этого подхода 

стала концепция создания общей ценности М. Пор-

тера и М. Креймера, которая подразумевает «повы-

шение конкурентоспособности компании, одновре-

менно с улучшением экономических и социальных 

условий сообществ, в которых она ведет свою дея-

тельность». [14, c. 63] 

В ряде русскоязычных публикаций сущность 

КСО преподносится в виде нематериальной стои-

мости бизнеса, формирующей доверие к компании, 

что положительно сказывается на ее имидже, спо-

собствует улучшению деловых отношений со 

всеми заинтересованными сторонами. Некоторые 

авторы утверждают, что КСО – это публичный ин-

струмент информирования акционеров, сотрудни-

ков, партнеров, клиентов и всего общества в том, 

как и какими темпами компания реализует свои 

цели, заложенные в стратегических планах разви-

тия в отношении экономической устойчивости, со-

циального благополучия и экологической стабиль-

ности.  

Таким образом, основываясь на данных опре-

делениях, можно сделать вывод о том, что этот тер-

мин имеет широкое значение, поэтому на сего-

дняшний день он воспринимается неоднозначно. 

Такое разнообразие подходов к определению соци-

альной ответственности может быть связано с тем, 

что разные компании включают в социальную от-

четность, в которой они непосредственно раскры-

вают данные о КСО, абсолютно разную информа-

цию и делают акценты на более важные именно для 

них аспекты.  

Аналогичный аналитический литературный 

обзор был проведен для определения термина 

«устойчивое развитие».  

Рассмотрев разнообразные определения иссле-

дуемого понятия, можно отметить, что в них про-

сматриваются общие идеи – долгосрочное равнове-

сие, стабильность, постоянство, самообеспечение 

воспроизводства. Несмотря на множество аспектов 

устойчивости, почти в каждом случае речь идет о 

«сохранении текущего состояния в ответ на внеш-

нее возмущение», отмечает Н. С. Иващенко. [6, c. 

118] 
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Можно заметить, что синонимом понятия 

«устойчивость» является равновесие, а понятия 

«развитие» − движение. Поэтому, под устойчивым 

развитием компании, подразумевается ее стремле-

ние в ходе происходящих изменений поддерживать 

равновесие своей внутренней структуры и дина-

мики. 

Интересным является определение Е. Ю. Пер-

цевой – автор связывает УР с важностью и необхо-

димостью соблюдения интересов всех групп заин-

тересованных сторон, к которым относит и буду-

щие поколения. На основе сказанного, можно 

заключить, что взаимовыгодное партнерство, до-

стигаемое в долгосрочной перспективе, является 

одним из наиболее важных факторов УР.  

По мнению Р. Штойера, устойчивое развитие 

на уровне микроэкономики, то есть на уровне ком-

паний рассматривается как бизнес-стратегия и ме-

роприятия, которые удовлетворяют потребности 

предприятия и его заинтересованных сторон, при 

одновременной защите, поддержании и укреплении 

людских и природных ресурсов, которые будут 

необходимы в будущем, а также в качестве модели, 

ориентирующей общество на решение широкого 

круга вопросов качества жизни в долгосрочной 

перспективе. Корпоративная социальная ответ-

ственность, с точки зрения автора, является моде-

лью, ориентир которой направлен на поддержание 

краткосрочных и долгосрочных экономических, со-

циальных и экологических показателей корпора-

ций и поддерживает те же цели, что и устойчивое 

развитие на микроэкономическом уровне. Так, Р. 

Штойер заявляет, что можно рассматривать данные 

структуры КСО и УР, как идентичные и в современ-

ных условиях можно сделать вывод о схожести дан-

ных понятий. [15]Схожие идеи просматриваются и 

у Ч. Марревийка, который заявляет, что во многих 

исследованиях правомерно считаются синонимами 

УР и КСО. [13] 

К. Ю. Белоусов считает такие допущения, 

сформулированные Р. Штойером и Ч. Марревийка 

не справедливыми, в том числе по причине различ-

ных временных рамок и спецификаций. Автор за-

ключает, что устойчивое развитие предполагает 

развитие общества в целом, а корпоративная соци-

альная ответственность заключает в себе интегри-

рованный в стратегию компании подход по взаимо-

действию с заинтересованными сторонами. [2, c. 

52] 

На основе публикаций К. Ю. Белоусова, А. В. 

Курлыковой и Т. В. Бегун можно составить сравни-

тельную характеристику, в которой заключаются 

различия данных понятий. 

 

Таблица 1. 

Различия концепций устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности 

Критерии сравнения Устойчивое развитие 
Корпоративная социальная ответ-

ственность 

Доминирующий TBL-капитал Экологический Социальный 

Драйвер Конкурентное преимущество Стейкхолдерский запрос 

Специфика 
Зависит от общественной интер-

претации 

Зависит от конкретных требований 

заинтересованных сторон 

Временные рамки 
Временной промежуток в не-

сколько поколений 

Актуальные потребности заинтере-

сованных сторон 

Составляющие 

Изначально включало в себя 

экологическую составляющую, 

позднее распространилась на 

социальную и экономическую 

Изначально включала в себя эколо-

гическую, социальную и экономи-

ческую составляющую 

Ориентир Общество Бизнес 

Источник: составлено автором на основе публикаций К. Ю. Белоусова, А. В. Курлыковой и Т. В. Бегун. 

 

Из представленных в таблице 1 данных можно 

сделать вывод, что корпоративная социальная от-

ветственность больше направлена на интересы за-

интересованных сторон, рассматриваемые в теку-

щем периоде, без рассмотрения долгосрочной пер-

спективы, а также ориентирована на личные 

интересы бизнеса, в то время как устойчивое разви-

тие предполагает более масштабные изменения для 

общества в целом, в гораздо более длительной пер-

спективе следующих поколений. 

Таким образом, рассмотрев основные отличия 

данных понятий, а также их определения, можно 

отметить, что несмотря на схожесть принципов 

концепций, они должны рассматриваться отдельно, 

не как одно целое, а как отдельные концепции, име-

ющие несколько схожие направленности. Необхо-

димо отметить, что УР, так или иначе, взаимосвя-

зано с социальной ответственностью: КСО явля-

ется важнейшим фактором, который обеспечивает 

и поддерживает УР. Возможно, проблема устойчи-

вого развития возникла по причине необходимости 

признания социально-ответственного ведения биз-

неса, но в значительно более широком контексте, 

например, устойчивое развитие городов, устойчи-

вое развитие бизнеса и устойчивое развитие мира в 

целом. 

Как уже было отмечено, в современном мире 

все большое внимание уделяется корпоративной 

социальной ответственности. На сегодняшний день 

на практике получили распространение следующие 

виды социальной отчетности: корпоративная соци-

альная, социально-экологическая, об устойчивом 

развитии и социальная. Они раскрывают такие дан-

ные о деятельности компаний, как количество ра-
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бочих мест, количество женщин, занимающих ру-

ководящие должности, средняя заработная плата, 

негативное воздействие на окружающую среду, ме-

тоды борьбы с коррупцией и т.п. Это позволяет 

утверждать, что практика нефинансовой отчетно-

сти приняла глобальные масштабы на рубеже XX-

XXI в. [9, c. 467] 

Для периода до 2000 г. отсутствует общемиро-

вая статистика по количеству компаний, представ-

ляющих нефинансовую отчетность и ее содержа-

нии.  

Изучив статистику корпоративных социаль-

ных отчетов по данным Global Reporting по годам, 

можно сделать вывод о том, что практика КСО ста-

новится все более популярной в мире с каждым го-

дом. В среднем количество компаний, которые под-

готавливают отчеты, содержащие результаты про-

водимой социальной политики, ежегодно 

увеличивается на 36,4 %.  

Большое число публикаций посвящено различ-

ным граням исследования КСО: его внедрение в по-

литику и годовой отчет, инициативы и нормативы, 

влияние на устойчивость, конкурентоспособность, 

качество, репутацию, занятость и многое другое.  

Анализ статистических данных российских 

компаний позволяет сделать вывод, что россий-

ским авторам одинаково интересны оба вопроса: 

КСО и устойчивое развитие, в то время, как зару-

бежные в большей степени интересуются темой 

стратегии УР. Это может сигнализировать о том, 

что на современном этапе наблюдается тенденция 

повышения внимания к переходу к стратегии УР 

как в научной сфере, так и на практике. 

Таким образом, можно заключить, что с каж-

дым годом изучение данной темы приобретает всю 

большую актуальность как в России, так и в мире, 

что скорее всего связано с повышающимся уровнем 

корпоративной социальной ответственности, ро-

стом числа организаций, составляющих нефинан-

совые отчеты в области устойчивого развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья представляет собой исследование в сфере кооперации России и Вьетнама в энергетике. В пер-

вом разделе проведено исследование, выявляющее предпосылки и причины, лежащие в основе сотрудни-

чества. Во втором разделе рассматривается деятельность совместных энергетических компаний, ключевые 

энергетические проекты, реализуемые на территории обоих государств, а также предпринимается попытка 

определить общий вектор дальнейшего двустороннего развития сотрудничества в энергетике и его пер-

спективы. При написании работы автор исходил из того, что сотрудничество в энергетическом секторе 

является одним из ключевых компонентов всей системы двусторонних политическо-экономических отно-

шений, поскольку уже на протяжении нескольких десятилетий не только является одним из наиболее 

устойчивых секторов двустороннего взаимодействия, но также имеет перспективы для дальнейшего раз-

вития. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the field of cooperation between Russia and Vietnam in the energy sector. In the first 

section, a study, identifying the prerequisites and reasons underlying the cooperation was conducted. The second 

section examines the activities of joint energy companies, key energy projects implemented in both countries, and 

also attempts to determine the overall vector of further bilateral cooperation in the energy sector and its prospects. 

The author proceeded from the fact that cooperation in the energy sector is one of the key components of the entire 

system of bilateral political and economic relations, because for several decades energy is one of the most stable 

sector of bilateral interaction, and prospects for further development are quite broad. 
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в энергетике, нефтедобывающая компания, совместное предприятие.  
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Актуальность темы исследования обусловлена 

несколькими основными факторами. В современ-

ном глобализированном мире экономики стран 

находятся в тесной взаимозависимости, и одним из 

важнейших факторов достижения высокого уровня 

экономического благосостояния является эффек-

тивное сотрудничество с членами мирового эконо-

мического сообщества. В последние годы Азиат-

ско-Тихоокеанский регион приобретает для РФ все 

большее значение, в том числе в контексте общего 

политического вектора, получившего название «по-

ворот на Восток». Развитие отношений с СРВ, ко-

торый является одним из ключевых партнеров Рос-

сийской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе и сотрудничество которым опирается на 

многолетний опыт тесного взаимодействия по ши-

рокому спектру направлений, и сегодня является 

одной из приоритетных задач для РФ, о чем свиде-

тельствует как подписание официальных докумен-

тов, так и взаимные визиты и заявления политиков 

и руководителей крупных компаний. Центральное 

место в расширении партнерских связей имеет 

энергетический сектор. СССР оказывал Вьетнаму 

существенную помощь в целях обеспечения суве-

ренитета последнего в 20 веке, а впоследствии и в 

вопросах развития промышленности и энергетики. 

На современном этапе РФ является важным поли-

тическо-экономическим партнером Вьетнама, и 

ключевым партнером в сфере энергетики, который 

продолжает оказывать сильное влияние на энерге-

тическую отрасль СРВ. Существуют предпосылки 

для последующего расширения и углубления со-

трудничества в энергетическом комплексе между 

двумя странами. 

В процессе написания работы автор опирался 

на официальные документы РФ, важнейшим из ко-

торых является «Внешнеэкономическая стратегия 

РФ до 2020 г.», совместные Российско-вьетнамские 

соглашения и меморандумы, статистические об-

зоры и отчеты энергетических компаний, ряд пуб-

ликаций в тематических журналах, а также на ра-

боты ведущих исследователей - Кобелева Е.В. , Ко-

кушкиной И.В., Колотова В.Н., Мищенко Я.В. 

Цель исследования - выявление особенностей, 

закономерностей и перспектив развития сотрудни-

чества между РФ и СРВ в энергетическом секторе. 

Для выполнения этой цели были решены сле-

дующие задачи -  

1)Выявить предпосылки для сотрудничества 

между государствами в энергетике. 

2)Проследить эволюцию развития энергетиче-

ского партнерства. 
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3) Обозначить факторы, определяющие заин-

тересованность стран в партнерстве в энергетиче-

ском секторе. 

4) Охарактеризовать текущие ключевые 

направления. 

5) Определить существующие проблемы. 

6) Оценить перспективы для сотрудничества в 

энергетике. 

Эволюция двусторонних отношений и 

начало партнерства в секторе энергетики. 

Энергетический аспект является одним из 

ключевых для устойчивого развития и безопасно-

сти любой страны. Международное партнерство в 

энергетическом секторе на сегодняшний день рас-

сматривается в качестве основного гаранта энерге-

тической безопасности, и является важным направ-

лением партнерства с другими государствами. В 

двусторонних отношениях России и Вьетнама 

энергетическое партнерство уже на протяжении не-

скольких десятилетий играет важную роль, остава-

ясь одной из ключевых сфер двустороннего сотруд-

ничества. Учитывая значимость энергетического 

сотрудничества для двусторонних отношений, а 

также продолжительность этого сотрудничества, 

представляется необходимым привести краткую 

историческую справку, в рамках которой рассмот-

рены события и политическо-экономические фак-

торы, под влиянием которых закладывалась основа 

энергетического партнерства, а также происходило 

становление отношений. В истории взаимоотноше-

ний между двумя странами существовали разные 

периоды, однако еще в 1950-х гг. для межгосудар-

ственного сотрудничества был заложен прочный 

базис. В политических и научных статьях, издавае-

мых в обеих странах, отношения зачастую характе-

ризовали в качестве «братской советско-вьетнам-

ской дружбы». В основе стремления к дружеским 

отношениям лежала, в первую очередь, помощь, 

которую ДРВ оказал СССР в борьбе с француз-

скими колонизаторами, а впоследствии, с агрессией 

США. В 1960-х годах наблюдался период напря-

женности в отношениях, вызванный политиче-

скими противоречиями, а именно тем, что Н.С. 

Хрущев, продвигавший концепцию «мирного сосу-

ществования», оценивал начало боевых действий 

на Юге Вьетнама в качестве курса, прямо противо-

положного его концепции. Тем не менее, на фоне 

набиравшей обороты американской экспансии, 

вьетнамское руководство пересмотрело реализуе-

мый в отношении Москвы политический курс с 

тем, чтобы получать необходимую военно-матери-

альную помощь от СССР для борьбы с американ-

скими интервентами. Таким образом, межгосудар-

ственное сотрудничество получило импульс для 

дальнейшего развития. Для укрепления обороно-

способности ДРВ Советскии Союз начал постав-

лять Вьетнаму боевую технику, материальные 

средства и боеприпасы. В ДРВ были командиро-

ваны советские военные специалисты, а в СССР 

были приняты на учебу тысячи будущих вьетнам-

ских ракетчиков и летчиков. По данным ГОУ Гене-

рального штаба ВС СССР, с 11 июля 1965 г. по 31 

декабря 1974 г. в боевых деиствиях во Вьетнаме 

приняли участие 6359 офицеров и генералов и бо-

лее 4,5 тыс. солдат и сержантов советских Воору-

женных сил. Результаты совместных усилии не за-

медлили сказаться. Уже к июлю 1965 г. в ДРВ была 

создана эффективная система ПВО. За период 

1953-1991 гг. общий объем поставок вооружения и 

военной техники составил 15,7 млрд. долларов. [9, 

с.45]Созданная с помощью советских специалистов 

и денег в ДРВ система ПРВ, была оценена амери-

канскими генералами как “одна из самых мощных 

систем ПВО, когда-либо имевших место в истории 

воин”. [9, с.46] 

Вскоре после этого было положено начало 

двустороннему партнерству в сфере энергетики. 

История российско-вьетнамского партнерства в 

энергетике, а именно в нефтяном секторе имеет бо-

лее чем полувековую историю. Первым импульсом 

к будущему партнерству стал визит Хо Ши Мина в 

Баку, на тот момент уже являвшемуся одним из ми-

ровых лидеров в сфере нефтедобычи. Осознав, 

насколько развиты технологии нефтедобычи в 

СССР, Хо Ши Мин выразил надежду на то, что по 

завершении конфликта во Вьетнаме СССР окажет 

необходимую помощь Вьетнаму в развитии добы-

вающей и перерабатывающей промышленности. 

Поэтому в 1976 г., после воссоединения Северного 

и Южного Вьетнама, руководство страны обрати-

лось к СССР с просьбой об оказании помощи в деле 

развития нефтяной промышленности. Однако, за-

нимавшаяся поисками месторождений на севере 

страны в Ханойском прогибе советская экспертная 

группа не смогла найти значимых запасов нефти. 

[17] Нефть удалось найти на континентальном 

шельфе, однако СССР долго отказывался от освое-

ния шельфовых месторождений Вьетнама, ссыла-

ясь на отсутствие достаточного технологического 

уровня в сфере освоения шельфовых месторожде-

ний. В конце 1970-х гг. СССР совершил серьезный 

прорыв в сфере освоения шельфовых месторожде-

ний. Поэтому, когда 17 декабря 1979 г. ген. сек. ЦК 

Компартии Вьетнама Ле Зуан направил на имя Лео-

нида Брежнева письмо с предложением о сотрудни-

честве, СССР принял предложение. «Соглашение 

между правительствами СССР и СРВ о сотрудни-

честве в проведении геологической разведки и до-

бычи нефти и газа на континентальном шельфе юга 

СРВ» было подписано 3 июля 1980-го года. [10, 

с.58 ] Вслед за этим, 19 июня 1981-го, состоялось 

подписание межправительственного «Соглашения 

об учреждении на паритетных началах совместного 

советско-вьетнамского нефтегазового предприятия 

«Вьетсовпетро». Фактически, создание СП «Вьет-

совпетро» ознаменовало начало сотрудничества 

между СССР и ДРВ в секторе энергетики. 

Сложным испытанием для двусторонних отно-

шений стал период, начавшийся за несколько лет до 

распада СССР и закончившийся через несколько 

лет после этого события. В конце периода “Пере-

стройки”, в рамках курса по развитию отношений с 

западными странами, некоторые политики не счи-

тали развитие отношений с Вьетнамом важной за-

дачей. Результатом этой политики стало свертыва-
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ние торгово-экономических, общественных, поли-

тических и других связеи с этои странои. Тем не ме-

нее, уже в начале 1990-х годов были предприняты 

шаги, направленные на восстановление отношений. 

Так, 27 декабря 1991 г. произошло признание СРВ 

Россииской Федерации правопреемницеи Совет-

ского Союза. Затем, в 1994 году, был подписан «До-

говор об основах дружественных отношении 

между Россиискои Федерациеи и Социалистиче-

скои Республикои Вьетнам». Договор закладывал 

правовые основы принципиально новои модели 

взаимоотношении двух государств, которая осно-

вывалась на тесном сотрудничестве по отстаива-

нию общих интересов, и одновременно с этим от-

казе от военно-политического союза. При этом 

важно отметить, что даже в период, когда развитию 

партнерских связей с Вьетнамом не уделялось 

должного внимания, энергетическое партнерство 

оставалось одним из ключевых звеньев, в рамках 

которых происходило межгосударственное сотруд-

ничество.  

Одним из ключевых документов, на которых 

основывается дальнейшее взаимодействие двух 

стран, является Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 мая 1995 г. N 504 «О под-

писании Протокола между Правительством Рос-

сийской Федерации и Правительством Социалисти-

ческой Республики Вьетнам о торгово-

экономическом сотрудничестве в 1995 году и в 

1996 году». Также между государствами заключено 

Соглашение об избежании двойного налогообложе-

ния, и Соглашение о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений от 1994 г. 

Для выхода россииско-вьетнамских отноше-

нии на новыи этап развития огромное значение 

имел первыи за всю 60-летнюю историю двусто-

ронних россииско-вьетнамских контактов состояв-

шийся в марте 2001 года официальныи визит во 

Вьетнам главы россииского государства - Прези-

дента В.В. Путина. Во время визита был подписан 

документ исторического значения - “Декларация о 

стратегическом партнерстве между Россиискои Фе-

дерациеи и Социалистическои Республикои Вьет-

нам”. Декларация о стратегическом партнерстве от-

разила принципы развития отношении между РФ и 

СРВ в 21 веке. Суть декларации заключается в том, 

что страны закрепляют свое намерение развивать 

отношения на взаимовыгоднои основе и с учетом 

новых мировых реалии.  

Эволюция, особенности и перспективы со-

трудничества РФ и СРВ в энергетическом сек-

торе. 

VI съезд коммунистической партии Вьетнама 

положил начало реформаторской политике, извест-

ной как «Дой Мой». После начала реализации этого 

курса, представлявшего собой разносторонние ре-

формы командно-административной системы, 

начался активный рост экономики Вьетнама. На 

протяжении последних десятилетий значение энер-

гетического сектора Вьетнама для общего соци-

ально-экономического развития страны постоянно 

возрастает. Устойчивые темпы экономического ро-

ста, которые демонстрирует Вьетнам, определяют 

постоянно возрастающие потребности в энергоре-

сурсах. Средний прирост ВВП за период 1990-2015 

составлял 7%. [11, с.113] Вызвано это, не в послед-

нюю очередь, развитием индустриализации, бурное 

развитие которой, в свою очередь, обусловлено во 

многом высокой экспортоориентированностью 

Вьетнамской экономики, которая во многом опре-

деляется увеличением количества иностранных 

компаний и ТНК, вошедших на вьетнамский рынок 

и открывших свои производства на территории 

страны. Таким образом, в ходе обновленческо-мо-

дернизационного курса произошло открытие вьет-

намской экономики для зарубежных инвесторов. 

Развитие энергетики идет по сходному пути, и од-

ним из ключевых векторов является расширение и 

углубление партнерских связей с другими государ-

ствами в энергетике, что вьетнамское руководство 

рассматривает в качестве основного гаранта энер-

гетической безопасности и одного из ключевых 

факторов экономической рентабельности энергети-

ческих проектов. 

Нефтегазовый сектор 

За минувшие несколько десятилетии Вьетнам 

заявил о себе как окрупном производителе нефти и 

газа в Юго-Восточнои Азии. [13] В соответствии с 

данными ежегодного отчета British Petroleum 

Statistical Review of World Energy за 2018 год, дока-

занные запасы нефти во Вьетнаме составляют 4,4 

млрд. баррелей, или 0,6 млрд. тонн. [22] 

Ниже приведена таблица, отражающая дина-

мику добычи и потребления нефти во Вьетнаме в 

период 2007-2017 гг.  
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Таблица 2  

Динамика добычи и потребления нефти в СРВ в период 2007-2017 гг. 

Динамика добычи и потребления нефти в СРВ в период 2007-2017 гг. 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Добыча 16,3 15,2 16,7 15,6 15,8 17,4 17,4 18,0 19,5 18,0 16,1 

Потребление 13,8 14,6 14,8 16 17,4 17,6 19 19,5 20,8 21,9 23 

*Таблица составлена автором на основании данных British Petroleum, приведенных в Statistical Review of 

World Energy 2018  

 

Доказанные запасы природного газа на 2017 

год составляют 0.6 триллионов кубических метров.  

Ниже приведена таблица, отражающая дина-

мику добычи и потребления природного газа во 

Вьетнаме в период 2007-2017 гг. 

Таблица 1  

Динамика добычи и потребления природного газа в СРВ в период 2007-2017 гг. 

Динамика добычи и потребления природного газа в СРВ в период 2007-2017 гг. 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Добыча (млрд.куб.м.) 6.8 7.2 7.7 9.1 8.2 9.0 9.4 9.9 10.3 10.2 9.5 

Потребление(млрд.куб.м.) 6.8 7.2 7.7 9.1 8.2 9.0 9.4 9.9 10.3 10.2 9.5 

*Таблица составлена автором на основании данных British Petroleum, приведенных в Statistical Review of 

World Energy 2018  

 

На основании данных, приведенных в таблице 

1, можно сделать вывод, что СРВ обладает доста-

точными мощностями для того, чтобы самостоя-

тельно обеспечивать свои потребности в природ-

ном газе. Действительно, на данный момент Вьет-

нам не импортирует газ, однако в связи с тем, что 

происходит постоянный экономический рост, по-

требности страны в газе, в первую очередь для 

обеспечения необходимых объемов электрогенера-

ции, а также для нужд транспортного комплекса по-

стоянно возрастают. В связи с этим, существуют 

планы по использованию Сжиженного природного 

газа. Основным свидетельством этого является 

строительство СПГ-терминалов во Вьетнаме, а 

также прочей производственно-сбытовой инфра-

структуры, для обслуживания машин и механиз-

мов, использующих метан в качестве моторного 

топлива. Проект реализуется совместным предпри-

ятием «PVGazprom Natural Gas for Vehicles». При-

родный газ из месторождений бассейна Nam Con 

Son и попутный нефтяной газ из месторождений 

бассейна Cuu Long будут поступать на газоперера-

батывающие заводы Nam Con Son Terminal и Dinh 

Co. вблизи города Вунгтау для очистки и последу-

ющего сжижения. Затем энергоресурс будет по-

ставляться в г. Хошимин и в южные провинции 

Вьетнама. Сотрудничество по СПГ между РФ и 

СРВ основывается на «Меморандуме о взаимопо-

нимании в отношении сотрудничества в сфере по-

ставок СПГ», подписанном в 2012 г. и на «Согла-

шении об основных принципах деятельности сов-

местного предприятия для реализации проекта по 

использованию природного газа в качестве мотор-

ного топлива на территории Республики Вьетнам», 

подписанном 4 октября 2013 года.  

Однако, наиболее важной энергетической от-

раслью, а так же тем энергетическим сектором, в 

котором наиболее широко развито двустороннее 

сотрудничество РФ и СРВ, является нефтяной сек-

тор. На основании данных, отраженных в таблице 

2, можно сделать вывод, что на протяжении всего 

рассматриваемого промежутка времени потребно-

сти страны в нефтяных ресурсах постоянно возрас-

тали. При этом, объемы собственной добычи, не-

смотря на их серьезное увеличение, начиная с 2010 

года не удовлетворяют спрос на данный энергоре-

сурс. В довершение к этому, для них не характерна 

стабильная динамика. Так, за период 2014-2017 

наблюдается регрессия. На основании этих показа-

ний можно сделать вывод, что в СРВ существует 

тенденция к увеличению импорта нефти из других 

стран, хотя и не в больших объемах. Тем не менее, 

это создает дополнительные возможности для РФ 

по наращиванию объемов поставок во Вьетнам. Од-

нако более интересным и значительным направле-

нием в сотрудничестве двух государств в нефтега-

зовом секторе является не импорт первичных энер-

горесурсов, а совместные инфраструктурные 

проекты.  

Совместная деятельность государств в сфере 

разведки и добычи нефти, как уже отмечалось 

раньше, на протяжении нескольких десятилетий ос-

новывается на деятельности совместного россий-

ско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро». 

Основы функционирования предприятия регламен-

тировалась «соглашением о дальнейшем сотрудни-

честве в области геологической разведки и добычи 

нефти и газа на континентальном шельфе юга СРВ 

от 16 июля 1991 г.» В 2010 г. срок действия этого 

соглашения закончился, поэтому 27.12.2010 было 

подписано «Межправительственное соглашение о 

дальнейшем сотрудничестве в области геологиче-

ской разведки и добычи нефти и газа на континен-

тальном шельфе СРВ в рамках СП «Вьетсовпетро». 

Компания «Вьетсовпетро» является одной из 

наиболее успешных в своем секторе, и стабильно 

развивается на протяжении более чем трех десяти-

летий. Месторождение «Белый тигр», ставшее пер-

вой ресурсной базой для «Вьетсовпетро», и на сего-

дняшний день остается крупнейшим в стране. Оно 

относится к категории гигантских, и вместе с груп-

пой крупных, в первую очередь «Кыулонг», отно-

сится к Кыулонгскому бассейну. К тому же блоку 
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относятся уникальные месторождения «Белый 

Заяц», «Белый медведь» и «Дракон». Согласно от-

чету компании «Зарубежнефть», за 2017 год добыча 

углеводородов на Блоке 09-1 составила 5 745 тыс. 

т.н.э. Добыча природного газа на месторождении 

«Дракон» составила 236,4 млн. м. куб. [5]. 

Большим значением обладает также Блок 09-

3/12. Общая площадь Блока 09-3/12 состав-

ляет около 6000 км2, глубина моря изменяется в ин-

тервале 15 - 60 м. В геологическом плане относится 

к Южно-Коншонскому нефтегазоносному бассейну 

(ЮКБ). ЮКБ и Кыулонгский бассейн сосредоточи-

вают основные запасы нефти во Вьетнаме. Одним 

из крупнейших месторождений ЮКБ является ме-

сторождение «Ca Tam(Белуга)». Его эксплуатация 

началась 25 января 2019 году, когда СП «Вьетсов-

петро» добыло первую нефть. На начальном этапе 

объем добычи составляет 1630 т/сутки. [1] Всего же 

в ЮКБ - открыто и разведано 22 нефтяных и газо-

вых месторождения, преимущественно газовые и 

газоконденсатные месторождения (ГКМ) Дай-

Хунг, Ланг-Тау. Крупнейшее газовое месторожде-

ние имеет геологические запасы 85 млрд м3.  

Совместная российско-вьетнамская компания 

«Вьетсовпетро» является одной из крупных даже в 

мировых масштабах нефтегазовой компанией. На 

протяжении многих лет деятельность этой компа-

нии является основополагающей для двусторон-

него сотрудничества в нефтегазовом секторе. Для 

России, эта компания уже на протяжении несколь-

ких десятилетий фактически является «проводни-

ком государственных интересов» за рубежом, и с 

2004 года компания включена в список стратегиче-

ских предприятий РФ. В сложный для России пе-

риод 1990-х гг. прибыль, приносимая компанией, 

имела большое значение для государственного 

бюджета. Так, за период 1991-1996 гг. поступления 

в госбюджет составили не менее 807,4 млн. долла-

ров. Деньги использовались в том числе для обслу-

живания внешнего долга, осуществления валютных 

платежей и удовлетворения государственных нужд. 

[8] 

Деятельность корпорации позволяет развивать 

технологии добычи и приносит большую прибыль. 

Так, в соответствии с данными журнала «Нефть.ка-

питал», к 2017 году накопленная добыча СП «Вьет-

совпетро» превысила 224,5 млн тонн, а суммарная 

прибыль российского участника составила более 

$10,8 млрд. [17] В годовом отчете компании приво-

дится данные, согласно которым выручка от реали-

зации за год превышает 2,34 млрд долл. США, при-

быль российского участника – 271 млн. долл. США. 

Отчисления в госбюджет СРВ составили более 1,13 

млрд. долл. США, Очевидно, что для СРВ «Вьет-

совпетро» обладает значением большим, чем для 

РФ. С конца 70-х годов прошлого века совместная 

компания имеет ключевое значение для освоения 

нефтегазовых месторождений. В ходе деятельности 

компании СРВ получает доступ и сама активно раз-

вивает передовые технологии добычи, активно реа-

лизовываются инфраструктурные проекты, расши-

ряется штат высококвалифицированных кадров.  

Ситуация с нефтепереработкой в стране до не-

давнего времени оставляла желать лучшего. Не-

смотря на то, что страна самостоятельно обеспечи-

вает большинство своих потребностей в нефти, 

единственным НПЗ во Вьетнаме был «Зунгкуат». 

Серьезным фактором в сфере улучшения ситуации 

стало введение в эксплуатацию НПЗ Нгишон (Nghi 

Son Refinery and Petrochemical). Проектная мощ-

ность НПЗ составит 200 тыс. барр. нефти/день, что 

примерно равно 10 млн т/год. [4] Суммарно два 

НПЗ смогут обеспечивать до 70% потребностей 

вьетнамского рынка в нефтехимии. [14] Нужно от-

метить, что в этом проекте Российские компании не 

участвовали, поскольку переговоры по инвестици-

онному проекту со стороны ‘Газпром нефти’ был 

приостановлен в 2016 году.  

Тем не менее, в последнее время сотрудниче-

ство между государствами в нефтегазовом ком-

плексе получило новый импульс. В ходе официаль-

ного визита генерального секретаря ЦК Коммуни-

стической партии Вьетнама Нгуен Фу Тонга в 

Российскую Федерацию в сентябре 2018 г., участ-

никам переговоров удалось достичь ряда соглаше-

ний соглашений, которые будут способствовать 

развитию кооперации в рассматриваемом секторе. 

В первую очередь, нужно отметить «Меморандум о 

взаимопонимании между Министерством энерге-

тики Российской Федерации и Министерством про-

мышленности и торговли Социалистической Рес-

публики Вьетнам о развитии сотрудничества в 

сфере поставок сжиженного природного газа и раз-

вития газовой электрогенерации». Также нужно от-

метить «Меморандум о сотрудничестве между 

ПАО «Газпром» и Корпорацией нефти и газа Вьет-

нама и Народным комитетом провинции Куангчи», 

а также «Соглашение о вхождении АО «Зарубеж-

нефть» и КНГ «Петровьетнам» в проект по освое-

нию Блока 09–2/09 шельфа СРВ». [15] Помимо 

этого, в 2018 году «Газпром» выкупил 100% акций 

совместной компании VRJ Petroleum, [7] занимав-

шейся разработкой блока 09-3 на шельфе Вьетнама. 

Таким образом, отечественная корпорация стала 

единственным владельцем месторождения. 

Существуют и иные крупные межгосудар-

ственные проекты в нефтегазовой сфере. Во мно-

гом эти проекты представляют собой совместные 

компании, осуществляющие деятельность по 

нефте- и газодобыче, переработке и транспорти-

ровке энергоресурсов. Среди таких компаний од-

ной из ключевых является СК «Русвьетпетро», осу-

ществляющая свою деятельность на территории 

РФ. 11.09.2007 г. РФ и СРВ подписали соглашение 

о создании "Зарубежнефтью" и "Петровьетнамом" 

совместной компании для участия в разработке 

нефтегазовых месторождений России. Ресурсной 

базой высупают месторождения Центральной ча-

сти Хорейверского поднятия, находящиеся Ненец-

ком автономном округе. Долевое участие компаний 

в проекте следующее : ОАО "Зарубежнефть" – 51%, 

и КНГ "Петровьетнам" – 49%. [18] На конец фев-

раля 2019 г. общий объем добытой компанией 

нефти составил 23 миллиона тонн. В 2015 году 

было зарегистрировано совместное предприятие, 
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которое занимается проектом по использованию 

природного газа в качестве моторного топлива во 

Вьетнаме. В состав СП входят Gazprom EP 

International B.V. (35,5%),ООО «Газпром газомо-

торноне топливо»(35,5%), Petrovietnam (29%). [20] 

Еще одной важной совместной энергетической 

компанией является СК «Газпромвьет». Решение о 

создании совместной компании для освоения и раз-

работки углеводородных месторождений на терри-

тории РФ страны приняли в рамках «Соглашения о 

дальнейшем сотрудничестве между ОАО «Газ-

пром» и КНГ «Петровьетнам» от 23.05.2008 г. Дея-

тельность компании включает следующие направ-

ления: 

• проведение геологоразведочных, геофизи-

ческих и геохимических работ в области изучения 

недр; 

• добыча природного газа, газового конден-

сата и сырой нефти. 

• транспортировка природного газа, газо-

вого конденсата и нефти. [Газпром Вьет] 

Основными ресурсными базами для компании 

выступают Нагумановское нефтегазоконденсатное 

месторождение, расположенное на территории Ак-

булакского района Оренбургской области, а также 

Северо-Пуровское газоконденсатное месторожде-

ние, расположенное в Надым-Пуртазовском районе 

Ямало-Ненецкого автономного округа. С 26 июня 

2018 г. доли компаний в уставном капитале 

ООО «Газпромвьет» распределены следующим об-

разом: доля ПАО «Газпром» - 61,75634 %; доля 

КНГ «Петровьетнам» - 38,24366 %. [19] 

В 2018 году «ПАО «Газпром» и КНГ «Петро-

вьетнам» заключили Соглашение о финансирова-

нии ООО «Газпромвьет» на период ГРР и ПИР, в 

рамках которого проводятся мероприятия по увели-

чению уставного капитала Общества для дальней-

шей реализации проектов». [19]. Вьетнамские спе-

циалисты также проходят стажировку на промыш-

ленных объектах «Газпрома» в рамках 

«Соглашения о сотрудничестве в области обучения 

между ПАО «Газпром» и КНГ «Петровьетнам».  

На основании проведенного исследования по 

нефтегазовому сектору Вьетнама и особенностям, 

характеризующим двустороннее сотрудничество 

СРВ и РФ в этом секторе, автор пришел к следую-

щим основным выводам: 

1) Сотрудничество между двумя странами в 

нефтегазовом секторе продолжается на протяже-

нии более чем четырех десятилетий.  

2) Партнерство было инспирировано вьет-

намской стороной, и с конца 1970-х гг. активно под-

держивалось российской стороной.  

3) На протяжении всего периода сотрудниче-

ство являлось максимально выгодным для обеих 

стран. Для Вьетнама основной интерес состоял в 

том, что на начальном этапе реализации совмест-

ных проектов советские технологии и специалисты 

фактически позволили Вьетнаму начать нефтедо-

бывающий процесс на территории своей страны. 

Впоследствии, во многом благодаря советским и 

российским специалистам нефте- и газодобываю-

щая промышленность Вьетнама продолжала устой-

чиво развиваться. На протяжении нескольких деся-

тилетий происходит непрерывный процесс обуче-

ния вьетнамских специалистов, а также повышения 

их квалификации. Поступления от деятельности 

добывающих компаний являются одной из важных 

статей, формирующих государственный бюджет 

Вьетнама. Дополнительным стимулом для Вьет-

нама становится тот факт, что многие российские 

месторождения еще не разработаны, соответ-

ственно, нужно проделать большую работу, и 

можно получить бесценный опыт. 

4) СССР, а впоследствии РФ, заинтересован в 

развитии партнерства с Вьетнамом, поскольку это 

также отвечает долгосрочным политическим и эко-

номическим интересам страны. Прежде всего, это 

отвечает цели по диверсификации партнеров. Важ-

ным фактором является возможность для РФ по-

ставлять во Вьетнам не углеводороды, но высоко-

технологичные энергосистемы, оборудование, 

энергетические услуги. Помимо этого, партнерство 

с Вьетнамом позволяет Российским компаниям 

осуществлять деятельность на перспективном зару-

бежном рынке, применять передовые технологии, 

решать сложные задачи, что позитивно сказывается 

на развитии отечественных энергетических компа-

ний. Помимо этого, важен финансовый аспект. В 

кризисный для РФ период 90-х гг. поступления от 

добывающих компаний, работающих во Вьетнаме, 

оказали существенную поддержку для государ-

ственного бюджета. В настоящий момент деятель-

ность компаний приносит высокий доход. Актив-

ная деятельность отечественных компаний также 

укрепляет позиции РФ в СРВ и во всем Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В довершение к этом, реа-

лизуемые на территории РФ совместные нефтегазо-

вые проекты позволяют привлекать зарубежные 

инвестиции.  

5) Партнерство между двумя государствами в 

нефтегазовом секторе постоянно расширяется и 

углубляется, и на данный момент имеются необхо-

димые предпосылки для дальнейшего устойчивого 

развития кооперации. 

Сотрудничество РФ и СРВ в прочих энерге-

тических секторах.  

Атомная энергетика 
В секторе атомной энергетики имеется боль-

шой потенциал для сотрудничества между двумя 

странами. Начало сотрудничеству между странами 

в сфере использования атомной энергии было поло-

жено в 2002 году, с подписанием россииско-вьет-

намского соглашения о сотрудничестве. СРВ с 2009 

года планирует строительство атомных станций с 

привлечением российских технологий и специали-

стов. Всего до конца 2050 г. планировалось постро-

ить восемь станции с 13 энергоблоками. [6] В ок-

тябре 2010 года Россия и Вьетнам подписали мемо-

рандум о сотрудничестве по сооружению АЭС 

«Ниньтхуан-1» во Вьетнаме. По условиям соглаше-

ния Россия должна была построить первую во Вьет-

наме и всей Юго-Восточнои Азии АЭС Ниньтхуан-

1 с реакторами россиискои конструкции. Несмотря 

на решение властей активно осваивать мирный 
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атом, в 2016 году Национальное собрание одобрило 

отказ от строительства АЭС. Объясняется такое ре-

шение дефицитом средств. Тем не менее, в случае 

строительства АЭС во Вьетнаме РФ по-прежнему 

остается приоритетным партнером. Об этом в ян-

варе 2019 г. заявил вьетнамский посол в России Нго 

Дык Мань. [3]. В атомном секторе партнерство 

между двумя государствами находится на менее 

высоком уровне, чем сотрудничество в нефтегазо-

вом секторе. Тем не менее, здесь тоже имеются до-

вольно серьезные перспективы, и уже осуществля-

ются некоторые значимые проекты. Одним из зна-

чимых проектов является Центр ядерной науки и 

технологии во Вьетнаме. Так, Российско-вьетнам-

ское межправительственное соглашение о сооруже-

нии Центра ядерной науки и технологий во Вьет-

наме было подписано в ноябре 2011 года, а затем, в 

июне 2017 года был заключен Меморандум о взаи-

мопонимании по сооружению Центра ядерной 

науки и технологий во Вьетнаме, фиксирующий 

план по реализации проекта ЦЯНТ. В сентябре 

2018 года в рамках визита Генерального секретаря 

ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга в Россий-

скую Федерацию подписаны два документа: Мемо-

рандумы о подготовке кадров и о сотрудничестве в 

вопросах формирования позитивного обществен-

ного мнения в отношении проекта сооружения Цен-

тра ядерной науки и технологий на территории Со-

циалистической Республики Вьетнам. [16]. Затем, в 

мае 2019 года страны подписали Меморандум о 

графике реализации проекта сооружения Центра 

ядерной науки и технологий на территории Социа-

листической Республики Вьетнам. [15] 

Сектор электроэнергетики. 

В секторе электроэнергетики партнерство в ос-

новном представляет собой участие Российских 

компаний в строительстве электроэнергетических 

объектов на территории СРВ. Одним из крупных 

проектов стало строительство ГЭС «Плейкронг» и 

ГЭС «Сесан-3». Строительство производилось в 

рамках подписанного в марте 2002 года межправи-

тельственного соглашения между Российской Фе-

дерацией и Социалистической республикой Вьет-

нам о предоставлении Вьетнаму государственного 

кредита в размере до 100 млн. долл. США для со-

действия в строительстве двух электростанций: 

ГЭС "Плейкронг" (2х60 МВт) и ГЭС "Сесан-3" 

(2х137 МВт). [12]. Концерн «Силовые машины» за-

нимался изготовлением турбин и гидрогенераторов. 

Среди других ГЭС, в строительстве которых участ-

вовала РФ, можно также выделить ГЭС Буонкуоп, 

ГЭС Хоабин, ГЭС «Плейкронг» и ТЭС «Уонгби» 

,ГЭС Шонла с гравитационной плотиной. Такой тип 

ГЭС выполняет комплекс задач, к которым отно-

сится не только электрогенерация, но также содей-

ствует обеспечению безопасности сельского хозяй-

ства посредством защиты от наводнений. В рамках 

тринадцатого заседания Российско-Вьетнамской 

Подкомиссии по сотрудничеству в области энерге-

тики, состоявшегося 03.04.2019 г. стороны обсу-

дили проект по строительству ТЭС «Лонг Фу – 1». 

[21] 

Подводя итог по сотрудничеству стран в сек-

торе освоения мирного атома и электроэнергии, 

нужно отметить несколько основных особенностей.  

1) Уровень партнерских связей в этих секто-

рах существенно ниже, чем в нефтегазовом секторе. 

2) Некоторые проекты не были реализованы 

ввиду экономических проблем, которые суще-

ствуют во Вьетнаме. 

3) Сотрудничество в этих секторах носит ско-

рее эпизодический характер. 

4) Тем не менее, РФ реализовала на террито-

рии Вьетнама ряд проектов, связанных с электро-

энергетических проектов, в настоящий момент об-

суждается ряд новых проектов. 

5) В сфере освоения мирного атома партнер-

ство в основном сводится к сооружению Центра 

ядерной науки и технологии во Вьетнаме, а также к 

развитию программ по обучению сотрудников и по-

вышению квалификации. На данный момент Вьет-

нам не реализует проектов по строительству АЭС , 

однако, официальные представители регулярно за-

являют о том, что, в случае реализации таких про-

ектов РФ будет приоритетным партнером. Таким 

образом, в атомном секторе также существуют пер-

спективы для укрепления партнерских связей. 

 

Заключение 

Перспективы для дальнейшего развития со-

трудничества в энергетической сфере у РФ и СРВ 

очень впечатляющие. В настоящий момент обеими 

странами взят курс на «всеобъемлющее стратегиче-

ское партнерство». Всеобъемлющее стратегическое 

партнерство подразумевает под собой осуществля-

емое в большом объеме и по всем направлениям, 

прежде всего экономическое, политическое и гео-

политическое партнерство. Стратегические и гео-

политические интересы РФ и СРВ во многом сов-

падают, и страны являются геополитическим парт-

нерами. Сотрудничество именно в энергетическом 

секторе насчитывает уже не одно десятилетие, и на 

данный момент является одним из ключевых аспек-

тов во всей сфере двустороннего партнерства. 

На основании проведенного исследования ав-

тор пришел к следующим основным выводам: 

1) Предпосылки к сотрудничеству в энерге-

тике между двумя странами появились в середине 

XX века, в основе лежали три ключевых фактора: 

1)политико-идеологическая схожесть, 2)необходи-

мость для Вьетнама развития нефтяной промыш-

ленности, одного из ключевых компонентов устой-

чивого экономического развития, 3)высокий уро-

вень развития нефтяной промышленности СССР. 

Реальное партнерство началось в 70-х гг, с началом 

освоения нефтяных месторождений Вьетнама. 

2) Сотрудничество в энергетическом секторе 

последовательно эволюционировало, прежде всего, 

в нефтегазовом секторе, однако существуют и дру-

гие области кооперации. 

Сотрудничество в энергетическом комплексе 

полностью отвечает интересам обоих государств.  

3) СССР, а впоследствии РФ, посредством 

осуществления проектов на территории Вьетнама 
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получает возможность: 1) Реализовывать разно-

уровневые по сложности проекты, которые позво-

ляют применять на практике передовые технологии 

и решать сложные задачи, что положительно сказы-

вается на общем развитии отечественного нефтега-

зового сектора. 2) Деятельность российских нефте-

газовых компаний обеспечивает стабильный при-

ток денежных средств в экономику страны. 3) 

Совместные проекты, реализуемые на территории 

РФ привлекают зарубежные инвестиции в россий-

скую экономику. 4) Энергетическое партнерство с 

СРВ позволяет РФ наращивать свое экономическое 

и геополитическое присутствие во Вьетнаме. 5) Со-

трудничество в энергетике полностью отвечает 

стратегическим интересам РФ, закрепленным во 

Внешнеэкономической стратегии страны до 2030 

года, а именно приоритетам развития отношений с 

СРВ, которые были определены следующим обра-

зом: «модернизация совместных предприятий с ин-

вестициями из России; участие российских компа-

ний в разработке месторождений полезных ископа-

емых, создании транспортно-логистической 

инфраструктуры, промышленности». [2] 6) Сотруд-

ничество в энергетическом секторе является одним 

из основных аспектов двустороннего сотрудниче-

ства и способствует реализации курса по выводу 

двусторонних отношений на уровень «стратегиче-

ского партнерства». Интересы СРВ: 1) На началь-

ном этапе энергетического сотрудничества с СССР 

именно Вьетнам был инициатором контактов. Фак-

тически, за счет помощи СССР, заключавшейся в 

технологиях, оборудовании и специалистах Вьет-

нам планировал создать нефтяную промышлен-

ность, что ему вполне успешно удалось. 2) Совет-

ские, а затем российские компании на протяжении 

нескольких десятилетий оказывали решающее вли-

яние на развитие ТЭК Вьетнама, тем самым по-

могли Вьетнаму создать развитую структуру до-

бычи природных ископаемых. 3) Деятельность сов-

местных энергетических предприятий приносит в 

бюджет страны крупные поступления. 4) В ходе со-

трудничества СРВ и РФ происходит постоянное по-

вышение квалификации сотрудников, занятых во 

всех энергетических секторах.  

Важной особенностью сотрудничества между 

двумя государствами в энергетике является тот 

факт, что преобладающим направлением является 

реализация технологичных проектов, в числе кото-

рых сложные инфраструктурные, сотрудничество 

не сводится к экспорту первичных энергоресурсов. 

4) Ключевым направлением на протяжении 

нескольких десятилетий остается нефтегазовый 

сектор. Тем не менее, происходит постепенное 

углубление сотрудничества и в таких секторах, как 

атомная энергетика, электрогенерация.  

5) На данный момент, существуют необходи-

мые предпосылки для дальнейшего расширения со-

трудничества между двумя государствами. С 2000-

ных годов странами активно создаются совместные 

предприятия, занимающиеся реализацией крупных 

проектов как на территории СРВ, так и на террито-

рии РФ. Происходит создание научных центров и 

идет активный процесс обмена технологиями и зна-

ниями. Принимая во внимание концепцию «страте-

гического партнерства», продвигаемого обоими 

государствами, существующий уровень развития 

двусторонней энергетической кооперации и даль-

нейший рост вьетнамской экономики, (при том, что 

к 2020 г. ВВП планируется довести до 225 млрд. 

долларов против 102 в 2010) стоит ожидать посте-

пенного продолжения развития кооперации в энер-

гетическом секторе. 
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Нестабільність політичного середовища, стрі-

мкий розвиток науки і техніки, високий рівень кон-

куренції зробили управління ризиками одним з най-

важливіших напрямків діяльності підприємств. Все 

більше українських бізнесів формують власну сис-

тему ризик-менеджменту аби адаптуватись до мін-

ливих умов та нівелювати потенційні загрози. Логі-

чно, що активізація таких процесів впливає на те-

матику наукових досліджень. 

Переважна більшість вітчизняних наукових 

праць у сфері управління ризиками присвячена по-

доланню фінансової кризи, а саме недопущенню 

банкрутства або виходу з нього. Очевидно, цьому 

сприяв початок незалежності держави та надслабка 

економіка у 90-х рр. З часом, розвиток економіки та 

інших процесів (зокрема, інформатизація та авто-

матизація) призвели до переорієнтації наукових до-

сліджень у інші групи ризиків функціонування під-

приємств, науковці почали досліджувати систему 

кризових явищ комплексно, а підприємства форму-

вати відповідні стратегії. 

Останніми роками у теорії та практиці ризик-

менеджменту актуальності набуває концепція без-

перервної діяльності. Наприкінці ХХ ст. у деяких 

країнах, зокрема Англії (1994) та США (1988), на-

віть створили окремі інституції, які покликані роз-

робляти концептуальні засади управління безпере-

рвною діяльністю (далі – УБД) та допомагати впро-

ваджувати їх у роботі підприємств [8].  

В Україні поки що не існує окремих спеціалі-

зованих структур, однак питання безперервної дія-

льності в межах управління ризиками наразі є од-

ним з пріоритетних напрямів економічних дослі-

джень. Вагомою є державна підтримка, зокрема, 

відповідні реформи по управлінню ризиками в сис-

темі внутрішнього контролю на рівні держави.  

У наукових роботах Д.Баранова, В. Борсуков-

ської, Ю. Борсуковського, Я.Гродзенского, Г.Кісе-

льової, Н.Миловславської, С.Петренка М. Сенато-

рова, В.Ситніченка, Є.Стоякіна та ін. достатньо до-

сліджується сутність УБД, класифікація ризиків, 

які можуть заважати безперервній діяльності, типи 

стратегій реагування на виникнення ризиків, базові 

показники контролю ефективності заходів, етапи 

впровадження системи УБД.  

Наразі відсутні комплексні концептуальні за-

сади, які б стали базою для ефективного практич-

ного впровадження УБД з урахуванням особливос-

тей української економіки та окремих галузей. Зок-

рема, не існує комплексного підходу до 

впровадження УБД у транспортних підприємствах. 

Не всі підприємства приділяють увагу ризик-мене-

джменту у класичному його вигляді, а щодо УБД, 

то воно лише починає формуватись на окремих під-

приємствах – переважно іноземних, які використо-

вують зарубіжний досвід. Це, у свою чергу, не зав-

жди відповідає українським реаліям. 

На практиці, в реальних умовах бізнесу, впро-

ваджені УБД часто мають більше рекомендаційних 

характер, що не дає розумних гарантій досягнення 

цілей підприємств в умовах настання інцидентів.  

Метою цієї статті є формування концепції УБД 

для забезпечення того, щоб всі підприємства могли 

ефективно та послідовно впроваджувати УБД.  

Вперше про безперервну діяльність загово-

рили у 50-х рр. ХХ ст. – переважно це стосувалось 

технічної сфери – інженери працювали над віднов-

ленням систем після значних пошкоджень (аварій). 

У 80-х рр. вже сформувалось якесь комплексне ба-

чення, однак далі у зв’язку із значним технологіч-

ним розвитком підходи ускладнювались та зміню-

https://www.securitylab.ru/analytics/498866.php
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вались [8]. Сьогодні модуль з УБД входить до про-

грам підготовки за міжнародними сертифікаціями, 

зокрема CIMA, що підкреслює важливість та акту-

альність знань у цій сфері [4].  

Якщо раніше УБД розглядалось по суті як від-

новлення роботи після аварій, то сьогодні під УБД 

розуміють комплексний процес, переважно спря-

мований на запобігання критичних ситуацій.  

Відповідно до визначення Британського Інсти-

туту з безперервної діяльності, УБД – це цілісний 

процес управління, який визначає потенційний не-

гативний вплив на організацію та забезпечує умови 

належного реагування, яке забезпечує здатність до 

подальшого сталого функціонування та захищає ін-

тереси ключових стейкхолдерів, підтримує репута-

цію, бренд та діяльність, яка приносить додану ва-

ртість [4]. 

Перші практики УБД в Україні почались впро-

ваджуватись на високотехнологічних підприємст-

вах – сектору ІТ, галузі важкої промисловості, які 

потребують нових технологій та характеризуються 

високим ризиком робіт [8]. Зокрема, система безпе-

рервного удосконалення на підприємствах групи 

«МЕТІНВЕСТ» функціонує вже декілька років. ІТ 

підприємства фокусуються, перш за все, на ство-

ренні надійної системи захисту від кібер-атак.  

Практичним керівництвом з УБД для вітчизня-

них підприємств та державних установ є міжнарод-

ний стандарт ISO 22301, який був вперше випуще-

ний у 2006 році (друга частина у 2007 р.). У лютому 

2019 р. стандарт в Україні був оновлений відпо-

відно до нової версії оригінального документу сі-

чня 2019 р. [3]  

Але й інші галузі все більше уваги приділяють 

інформаційній безпеці, оскільки жодне з підпри-

ємств сьогодні не існує без комп’ютерної техніки та 

мережі. Стимулом до значного підсилення захисту 

інформації стала кібер-атака вірусом Petya у червні 

2017 р. За даними досліджень PWC лише одна з 

трьох організацій в Україні має програму кібер-без-

пеки [5]. 

Сучасні логістичні підприємства використову-

ють різноманітні системи та бази даних, що, у свою 

чергу, вимагає наявності політики ІТ-безпеки, ви-

значеного списку критичних систем, наявності за-

твердженої матриці доступів, прописаних ролей та 

обов’язків відповідно до пакету доступу залежно 

від займаної посади, наявності системного моніто-

рингу (виконання ІТ-політик), запобігання витоку 

комерційної інформації, запобігання несанкціоно-

ваних операцій, тощо. 

За результатами дослідження Міжнародного 

інституту внутрішніх аудиторів за 2018 р., до ТОП-

5 напрямків ризик-менеджменту сучасного бізнесу 

відносять: кібер-безпеку; захист персональних да-

них; комплаєнс; ризики, пов’язані з персоналом, та 

зміни законодавства чи інших регулюючих докуме-

нтів [6]. Виходячи з цих ризиків, слід розпочинати 

побудову ефективну систему внутрішнього конт-

ролю, управління ризиками та вдосконалення 

плану безперервності ведення бізнесу. 

Окрема увага в рамках УБД повинна приділя-

тись шахрайству. Особливо в Україні як країни, що 

в рейтингу The Corruption Perceptions Index 2018 - 

займає 120 місце серед 180 держав за некорумпова-

ністю відповідно до методики Міжнародної неуря-

дової організації Transparency International [2]. 

Відтак слід розглядати окремі інциденти групи 

«Шахрайство» в кожній сфері економічної діяльно-

сті. Інциденти хабарництва, незаконного привлас-

нення майна, шахрайства у сфері закупівель, управ-

ління персоналом, кіберзлочини, та інші, неодмінно 

мають критичний вплив і на транспортні підприєм-

ства. В результаті виникають відповідні ризики, 

шкода репутації підприємства, втрата \ компроме-

тація (розкриття втрата конфіденційності) комер-

ційної інформації, фінансові втрати, зменшення 

портфоліо бази клієнтів, втрата позиції на ринку та 

інвестиційної ініціативи. 

Незважаючи на значну кількість існуючих ри-

зиків у діяльності підприємств транспортної галузі, 

УБД практично не впроваджується.  

Не всі іноземні підприємства мають в своєму 

арсеналі стратегію безперервного розвитку, напри-

клад, «Рабен», яка є філією Нідерландської «Рабен 

Груп». План безперервної діяльності цього підпри-

ємства в Україні містить основні ризики та корот-

кий опис дій у разі виникнення цих ризиків. Ризики, 

описані у документі, відносяться до напряму пору-

шення роботи транспорту, ІТ-інфраструктури, мо-

жливі ризики з боку порушення роботи підрядників 

тощо. 

Як будь-яке управління УБД повинне вклю-

чати в себе етапи планування, організації та конт-

ролю. Однак, без чітко визначеної мети та стратегії, 

а також суб’єктів їх реалізації процес ефективним 

не буде. Тому доцільно визначити комплекс елеме-

нтів концепції УБД в системі управління ризиками 

(рис.1). 

https://www.securitylab.ru/analytics/498866.php?ref=123
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Рис.1 – Концепція впровадження УБД на підприємстві на основі моделі 6Р (розроблено автором) 

 

Реалізація кожного з етапів УБД відповідно до запропонованої концепції створює базу для форму-

вання системи принципів УБД. 

Принципи можна об’єднати у модель 6P (рис. 2): 
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Рис. 2 – Модель принципів УБД 6Р (розроблено автором) 

 

Purposefulness – цілеорієнтованість – обов’яз-

кове визначення мети, яка узгоджується з місією та 

стратегією підприємства. 

Pertinence – значимість – передбачає форму-

лювання та донесення важливості й цінності УБД 

для персоналу, який безпосередньо відповідає за 

процес або буде залученим тим чи іншим чином. 

Pliability – гнучкість – передбачає можливість 

адаптації плану УБД до змін, що виникатимуть - мі-

нливість умов зовнішнього середовища, зміни вну-

трішніх потреб підприємства тощо. 

Product – ефективність – ключовий принцип на 

етапі оцінки ризиків та визначення шляхів їх уник-

нення чи ліквідації – полягає у тому, що обрані для 

оцінки ризиків методи мають забезпечувати макси-

мальний ефект у вигляді дієвих та «влучних» захо-

дів. При цьому ефективність модна оцінити на ос-

нові системи показників, створеної для кожного ін-

циденту. 

Perspicuity – зрозумілість – розроблений план 

УБД повинен бути максимально доступним (прос-

тим та чітким) для розуміння всіма залученими у 

процесі особами. 

Periodicity – періодичність - передбачає безу-

пинність процесу УБД, яка полягає у постійному 

моніторингу визначених ризиків та дій на предмет 

відповідності поточним цілям та умовам роботи 

підприємства.  

Визначені принципи дозволяють скерувати всі 

етапи процесу УБД у необхідному напрямку. 

УБД починається із встановлення мети. Для 

транспортного підприємства це буде - забезпечення 

безперебійного надання транспортних послуг у ко-

ротко- та довгостроковому періоді. 

Незалежно від економічного виду діяльності 

підприємства та його цілей і потреб, УБД повинне 

бути спрямоване на: 

1. Захист життя та здоров’я людей та захист 

навколишнього середовища. 

2. Зменшення потенційних наслідків перери-

вання критичних процесів для підприємства. 

3. Створення умов для оперативної та ефек-

тивної реакції на інцидент. 

4. Відновлення всіх критично важливих про-

цесів для підприємства у випадку настання виму-

шеної перерви. 

При цьому звертаємо увагу, що завжди, на пер-

шому місці має бути безпека життя та здоров’я лю-

дей. 

Реалізація мети буде досягнута, якщо передба-

чити недопущення або швидке усунення перешкод 

у напрямку технічного стану транспорту, забезпе-

чення стабільної роботи інформаційної інфрастру-

ктури (ПО для планування маршрутів, обліку замо-

влень, розрахунків із контрагентами тощо), наяв-

ність кваліфікованого персоналу (своєчасне 

навчання, підбір, недопущення тривалих вакансій 

та ін.), виникнення форс-мажорів, порушення умов 

роботи зі сторони контрагентів тощо. Для прикладу 

застосування концепції оберемо простий, але най-

більш імовірний ризик – технічна несправність ав-

топарку. 

Досягнення мети здійснюється за допомогою 

реалізації трьох функцій, які виділено залежно від 

стадії розвитку ризику: 

Превентивна – реалізується на етапі, коли ри-

зик прогнозується та очікується, але ще не виник, і 

підприємство не має негативних наслідків. Така фу-

нкція може бути реалізована, наприклад, при оцінці 

ризику поламок транспортних засобів – це ризик, 

якого можна уникнути шляхом регулярних ТО, сво-

єчасного оновлення парку. 

Якщо ймовірність настання негативних наслід-

ків певних ризиків говорить про невідворотність 

події, то УБД виконуватиме регулюючу або відно-

влюючи функцію – в залежності від рівня збитків 

чи інших втрат.  

Purposefulness -
цілеорієнтованіст

ь

Pertinence -
значимість

Pliability -
гнучкість 

Productivity -
ефективність 

Perspicuity -
зрозумілість

Periodicity -
періодичність
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Регулююча – УБД забезпечує нівелювання не-

гативного ефекту у процесі виникнення ризиків - у 

разі незначних пошкоджень або заміни деталей тра-

нспортного засобу. 

Відновлююча – реалізується на стадії, коли ри-

зик настав, та підприємство понесло значні збитки 

чи інші негативні наслідки. Зазвичай, це стосується 

тих ризиків, які неможливо заздалегідь передба-

чити та спрогнозувати час вимкнення – як правило, 

це різного роду форс-мажори. Наприклад, якщо у 

результаті аварії потрібен значний час на полаго-

дження специфічного виду транспорту, який немо-

жливо швидко замінити. 

Повноцінне впровадження УБД неможливе без 

визначення відповідальних осіб та їх повноважень. 

Існують 3 підходи створення команди УБД: 

власними силами; доручення третім організаціям; 

змішаний – основна частина власними силами та 

консультації від третіх організацій по специфічним 

ризикам та інцидентам.  

Команда УБД – крос-функціональна команда, 

яка, як правило, складається із фахівців у сфері про-

ектного менеджменту, ризик менеджменту, внутрі-

шнього аудиту, будівництва, екології, пожежної 

безпеки, енергетики, т.і.  

Відмітимо, що в рамках цього етапу повинен 

бути реалізований принцип значимості – під ним 

ми розуміємо, що важливо не тільки знайти людей 

з відповідними компетенціями, але й пояснити цін-

ність та важливість майбутніх процесів та постав-

лених завдань. Необхідно визначити та закріпити, 

яку додаткову вартість діяльність команди УБД 

принесе бізнесу. 

Для транспортних підприємств вибір способу 

організації команди УБД буде залежати від масш-

табів бізнесу та існуючої організаційної структури. 

Попередньо менеджмент повинен оцінити, чи до-

статньо буде власних сил для ефективної організа-

ції процесу. Оптимальним зазвичай виступає метод 

поєднання внутрішніх фахівців та зовнішніх консу-

льтантів.  

Крім підходу до формування відповідальних 

осіб, слід визначити напрямки діяльності, які бу-

дуть у «полі зору» УБД. Це може бути діяльність в 

цілому, або окремі напрямки. Якщо підприємство 

лише починає впровадження УБД рекомендовано 

починати з найбільш ризикових процесів бізнесу. 

Як правило, це операційні. Для транспортних підп-

риємств це сфера, безпосередньо пов’язана з рухом 

транспорту для надання послуг - транспортна та 

складська логістика. Після того, як визначено мас-

штаб охоплення, формується сукупність всіх ризи-

ків – інцидентів, які матимуть негативний вплив на 

бізнес. 

Інцидент впливу на бізнес – це подія, яку біз-

нес визначив, як критична при настанні якої, вини-

кає ризик, або ряд ризиків по різним процесам. 

Список інцидентів впливу на бізнес – основа 

для створення плану УБД (далі – ПБД), який міс-

тить критично важливі інциденти для бізнесу. Від-

повідно до досліджень PwC 2018 [5], статистики 

МВС, МНС, прикладами таких інцидентів можуть 

бути: кібератака; мінування будівель; рейдерські 

захоплення; пожежі; зсуви тощо. 

Для транспортних підприємств локальними 

подіями, які призведуть до порушення нормальної 

операційної діяльності (у частині ризику техніч-

ного пошкодження, як ми визначили раніше), мо-

жуть бути: 

- вимкнення електроенергії на складах (для 

складського транспорту, що живиться від мережі); 

- аварії на дорогах у процесі надання послуг; 

- технічні несправності, пов’язані з мораль-

ним зношуванням; 

- несприятливі погодні умови (спека чи сні-

гові заноси, сильні зливи); 

- несвоєчасне ТО транспорту; 

- відсутність механіка на робочому місці (ва-

кансія, лікарняний) у момент виникнення поламок, 

та ін.  

Джерелами збору інформації для створення 

ПБД можуть бути: 

- управління змінами, аварійне відновлення, 

безперервність бізнесу на основі методу 6 сігм – 

lean; 

- аудиторські (внутрішні та зовнішні) звіти 

та виявлені зауваження, плани коригуючи дій; 

- акти перевірки та виявлені зауваження; 

- дані по минулим ризикам та подіям, які 

призвели до фінансових втрат, або незапланованих 

інвестиції; 

- властиві ризики та інциденти, відповідно 

до типу економічної діяльності. 

На сьогоднішній день існує безліч підходів до 

управління ризиками, але вони не надають достат-

ніх гарантій щодо ефективного, зваженого та опе-

ративного прийняття рішення в момент настання 

інциденту. Кожне підприємство самостійно ство-

рює план реагування у надзвичайних ситуаціях. Всі 

процеси, процедури та протоколи, а саме: кризовий 

менеджмент «crisis management» (продукт – «Кері-

вництво по управлінню кризами»), управління ли-

хами «disaster management», управління ризиками 

«risk management». Всі вище згадані процеси, сис-

теми, протоколи, процедури – це по суті один вели-

кий план безперервності ведення бізнесу (ПБД). 

По кожному інциденту, проводиться тесту-

вання сценарію настання події, або серії подій. В 

процесі імітації інцидентів, визначаються більш 

уразливі місця щодо безпеки людей та ведення біз-

несу. В результаті отримуємо план реагування по 

кожному інциденту, що робити скільки є часу на ре-

агування до повного відмовлення систем чи втрати 

ресурсів – бізнес-процес перервано.  

Принцип гнучкості, або можна його ще визна-

чити як принцип адаптивності, на даному етапі ре-

алізується через те, що планування здійснюється 

таким чином, щоб у разі необхідності до плану мо-

жна було б додати або зробити інші зміни при ви-

никненні необхідності. 

Після планування здійснюється оцінка та ана-

ліз визначених інцидентів / ризиків. Для оцінки ви-

користовуються кількісні та якісні методи в залеж-

ності від типу ризиків та наслідків від їх виник-

нення. Відповідно до характеру ризику та його 
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наслідків повинна бути визначена система показни-

ків оцінки, результат оцифрування яких надасть 

змогу зрозуміти, який з ризиків найбільш імовір-

ний, тривалий, «наслідковий», яких додаткових ре-

сурсів для ліквідації потребуватиме у разі виник-

нення. 

Оцінка наслідків кожного з ризиків також пе-

редбачає тестування інцидентів та процесів. При 

проведенні оцінки необхідно дотримуватись прин-

ципу ефективності, що передбачає вибір найбільш 

прийнятних методів оцінки та найбільш раціональ-

них показників. До базових показників оцінки інци-

дентів сучасні науковці відносять: 

1. Maximum Tolerable Period of Disruption – 

MTPD – максимально допустимий період перерви у 

бізнесі – період часу, по завершенні якого негативні 

наслідки в результаті інциденту стають неприйнят-

ними. 

2. Recovery Time Objective – RTO – плановий 

час відновлення – період часу, протягом якого по-

винен бути відновлений мінімальний рівень бізнесу 

та усі підтримуючі системи. Повинен займати 

менше часу, ніж попередній показник. 

Часто виділяють ще показник Recovery Point 

Objective – RPO – час між останнім доступом до да-

них та катастрофою, тобто припустимий рівень 

втрат даних у випадку переривання операції. На 

нашу думку, показник стосується не всіх ризиків, 

його доцільно визначати для інцидентів ІТ-напряму 

чи інших випадків втрати інформації [7;13]. 

 

Для прикладу візьмемо окремі вище наведені 

ризики та проведемо оцінку (табл. 1). 

 

Таблиця 1  

Оцінка причин виникнення ризику технічної несправності транспорту 

Інцидент 

------- 

Імовірність 

настання, % 

Заходи недопущення Дії у разі виникнення 
Можливі збитки*/ нас-

лідки 

Вимкнення 

електроенергії 

на складах 

------- 

Близька до 0% 

Загроза при 

настанні форс-

мажору, яке 

викликає 

надто тривале 

відключення 

мережі 

Своєчасна оплата рахунків за 

електроенергію. 

Своєчасне попередження ро-

біт електромереж (канал ко-

мунікації планових робіт 

ЕМ). 

Наявність безперебійних сис-

тем живлення (для окремих 

груп е-обладнання) від 5 хв. 

до 20 хв. – необхідних для за-

пуску альтернативних джерел 

живлення (АДЖ). 

Своєчасне ТО, профілактика 

та оновлення АДЖ. 

Повідомлення про інци-

дент, застосування ПБД. 

Перевірка генератора та 

заправка паливом. 

Ввімкнення генераторів 

для живлення необхідних 

ділянок складу 

З’ясування причини вим-

кнення електроенергії 

Різниця між вартістю 

використання генера-

тору (паливо) та опла-

тою електроенергії у 

розрахунку на годину / 

день 

Вихід з ладу критичних 

е-систем 

Втрата даних 

Фінансові втрати, 

штрафи пов’язані з не-

своєчасним виконанням 

зобов’язань (оплата ра-

хунків, виконання зая-

вок, проведення опера-

цій, і т.д.). 

Аварії на до-

рогах у про-

цесі надання 

послуг 

------- 

20% 

Перевірка водіїв та транспо-

рту перед випуском на рейс. 

Вибір маршруту з наймен-

шим трафіком. 

Тренінги з безпечного во-

діння, надання першої допо-

моги. 

Викликати швидку та на-

дати першу медичну до-

помогу (у разі необхідно-

сті), поліцію. 

Повідомити керівництво. 

Повідомити страхову 

компанію. 

Загроза здоров’ю водіїв 

транспорту. 

Пошкодження транспо-

рту. 

Порушення умов дого-

ворів (час доставки). 

Несприятливі 

погодні умови 

------- 

Залежить від 

даних гідроме-

тцентру 

Моніторинг погодних умов та 

оперативної інформації МНС. 

 

Можливі лише заходи швид-

кого реагування 

Оперативна комунікація 

про затримку (причини, 

орієнтовний час, пода-

льші вказівки) 

Снігоприбиральна тех-

ніка. 

Охолоджувачі у транспо-

рті на випадок спеки 

Часткове пошкодження 

транспорту. 

Низька імовірність – за-

гроза здоров’ю водіїв. 

Можливі втрати / пош-

кодження вантажу. 

Порушення умов дого-

ворів (час доставки). 

*Збитки визначатимуться за плановими сумами з урахування ймовірності настання ризику. 

Показники MTPD та ін. можна коректно визначити лише індивідуально для кожного підприємства. 

 

У таблиці подано коротко, як відобразити та 

оцінити той чи інший інцидент. За поданою анало-

гією більш детально можна визначати всі інциде-

нти. 

Зауважимо, що відповідно до редакції станда-

рту 2019 р. виключено термін «ризик-апетит», оскі-

льки підприємство повинне зосередити зусилля не 

на ризиках, які вона готова прийняти, а на тих ри-

зиках, які можуть значно зашкодити її подальшій 
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діяльності. Тому доцільно при складанні плану в 

рамках УБД оцінювати всі ризики чи інциденти, на-

віть якщо імовірність їх виникнення надто низька. 

На цьому етапі ж доцільно поряд з оцінкою ви-

значати заходи щодо запобігання ризиків чи відно-

влення діяльності після їх настання. 

Складений план з визначеними показниками та 

діями повинен бути доведений до відома всіх залу-

чених осіб. 

Формалізація даних (паперовий та електрон-

ний варіант) буде являти кінцевий продукт УБД – 

план. Цей документ і надає додану вартість органі-

зації, оскільки у разі виникнення інцидентів дозво-

лить швидко усунути наслідки. 

Також ПБД має забезпечити можливість уп-

равління процесами вручну. У разі зупинки дії сис-

тем – процеси, які раніше були автоматизовані, до-

ведеться робити вручну. Режим роботи «ручного 

управління» займатиме значно більше часу та ін-

ших ресурсів, але це забезпечить безперервність 

процесів. 

Наприклад, власний автопарк частково або по-

вністю вийшов з ладу та недоступний в необхідній 

кількості для забезпечення безперервності ведення 

діяльності. Попередньо підписуються угоди з тре-

тіми сторонами про оперативну оренду транспорту, 

в інструкції прописуються умови використання та-

ких організацій та контакти. Або можливість вико-

ристовувати альтернативні інструменти, канали 

зв’язку, системи, треті організації, які готові опера-

тивно надати товари чи послуги. 

Інший приклад. Заявки на замовлення матеріа-

лів чи послуг надаються в електронному вигляді з 

подальшою автоматичною консолідацією. У випа-

дку виходу з ладу необхідних систем має бути про-

писано та надано інструкцію ручного режиму, 

прийняття заявок через факс, або в паперовому ви-

гляді, телефоном. 

Формалізація даних має бути не лише в елект-

ронному вигляді, але й паперовому, це забезпечить 

більш швидкий доступ до інформації співробітни-

ками підприємства, а також таким чином диверси-

фікує ризики – у разі виникнення ризиків інформа-

ційної сфери – кібер-атаки, вимкнення електрич-

ного струму, поламки мережі і т.п. – доступ до 

плану УБД залишиться відкритим. 

Структура ПББ (папка сегригатор з навігаторм 

по кольору та блок-схемами для кожного інциде-

нту, а також з детальним планом інших можливих 

шляхів розвитку подій): 

1. Титульна сторінка – список всіх інцидентів 

з короткими характеристикам, що швидко допомо-

жуть визначити той чи інший інцидент. 

2. Кожен інцидент поділений \ позначений 

кольором по пріоритету. 

3. Деякі інциденти мають вимогу до ряду не-

гайних дій до виконання, перед етапом комунікації. 

4. Кожен інцидент має контакти, або поси-

лання на список контактів, з яким потрібно проко-

мунікувати в першу чергу. 

5. Кожен інцидент має блок-схему дій по ос-

новним можливим шляхам розвитку подій та контр 

дій відповідно. 

6. Кожен інцидент має прописаний детальний 

план, по можливим шляхам розвитку подій, які не 

увійшли до блок-схеми. 

7. Стандартні додатки: Затверджено (посади 

прізвища); Список змін (дата, пункт, ким затвер-

джено). 

Для ознайомлення усіх залучених співробітни-

ків необхідно організовувати заходи з навчання.  

Головний принцип при формалізації та пере-

дачі даних – зрозумілість (простота). 

Можна сказати, що завершального етапу в про-

цесі немає, оскільки безперервна діяльність перед-

бачає безперервне удосконалення – шляхом постій-

ного нагляду за відповідністю плану УБД поточним 

умовам та цілям підприємства. 

Впровадити повноцінно функціонуючу сис-

тему УБД може не кожне підприємство. Процес по-

требує залучення додаткових кваліфікованих осіб 

та додаткових коштів. 

УБД притаманне міжнародним підприємст-

вам, підприємствам з вертикально та горизонтально 

інтегрованим бізнесом, підприємствам сфери буді-

вництв та підприємств із широким колом зон відпо-

відальності та процесів. Для середніх та малих ло-

кальних підприємств зазвичай це дорого. 

Програма УБД потребує інтеграції не лише як 

процес управління, але й як частина корпоративної 

культури. 

Підсумовуючи вище викладене, можна ска-

зати, що в кризових ситуаціях, тобто в момент на-

стання інциденту для комерційних або державних 

установ – критично важливо мати відповідний план 

УБД, щоб забезпечити гідний захист життя та здо-

ров’я співробітників, а також уникнення \ змен-

шення можливих фінансових та репутаційних 

втрат.  

Безумовно дана тема УБД є актуальна та відк-

рита до вдосконалення, а наведені мінімальні ви-

моги та алгоритм створення та впровадження УБД 

дають новий фундамент для подальших наукових 

досліджень. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена дослідженню структурної побудови та функціонального наповнення роботи меха-

нізму організаційного розвитку підприємства. Визначено особливості та передумови для здійснення стру-

ктурних змін на промислових підприємствах. Розглянуто конкурентні аспекти планування структурних 

змін в умовах обмеженості ресурсної базі функціонування та розвитку підприємства. Досліджено вплив 

факторів економічного середовища на структуру та результати діяльності промислових підприємств. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the research of structural construction and functional filling of the activities of the 

business mechanism of organizational development of enterprise. The composition of requirements for the organ-

ization structural project planning team and organizational changes at the company established. Competitive as-

pects of planning structural changes in the conditions of limited resources of company operation and development 

considered. The features and conditions for structural changes in the industry determined. 
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Вступ. Складність та багатоаспектність про-

блематики управління організаційним розвитком 
підприємства полягає в тому, що звичайно даний 
процес (що розглядається, зокрема, в площині упо-
рядкування міжсуб’єктної субординації та коорди-
нації в структурі управління) вважається тільки ві-
дображенням обраних в рамках стратегічного пла-
нування положень стратегії розвитку, або 
здійснюється виходячи з вимог забезпечення ефек-
тивної операційної діяльності в реально існуючих 

на момент планування стратегічних зонах господа-
рювання і ресурсів для підприємства в цілому. З ін-
шого боку, проте, слід відзначити, що в розробці 
системи заходів щодо підвищення ефективності ді-
яльності підприємства особливе значення нада-
ється саме структурно-організаційним змінам, що 
знаходять безпосереднє відбиття та охоплюють як 
внутрішню побудову та механізм функціонування, 
так і складну систему зв’язків та відносин суб’єкту 

https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/pwc-gecs-2018-ukr.pdf
https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/pwc-gecs-2018-ukr.pdf
https://www.iia.org.uk/media/1689824/risk-in-focus-2019.pdf
https://www.iia.org.uk/media/1689824/risk-in-focus-2019.pdf
https://www.securitylab.ru/analytics/498866.php?ref=123
https://www.osp.ru/os/2012/01/13012922/
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господарювання із зовнішніми контрагентами (по-
стачальниками та споживачами), конкурентами, 
партнерами та іншими зацікавленими групами 
впливу. 

Аналіз останніх публікацій. Вивчення та уза-
гальнення теоретичних та практичних аспектів ви-
рішення проблематики обґрунтування заходів 
щодо організаційного розвитку підприємства в 
умовах трансформаційної економіки охоплює ши-
роке коло напрямків досліджень, серед яких насам-
перед слід виділити роботи таких авторитетних на-
уковців як П. Аргонетто [7], Л. Горшкова [5], 
Д. Дейтц [8], В. Іванов [1], Є. Коршунова [2], 
Р. Лепа [3], М. Новикова [4], А. Пилипенко [11], 
В. Поплавська [5], О. Попов [11], О. Раєвнєва [6], 
П. Ренна [], Д. Тііс [12], К. Фінкельштейн [9], Т. Ха-
лпін [10] та ін. Проте в більшості випадків вивчення 
зазначених питань звичайно здійснюється в аспекті 
узагальнення характеру впливу виробничо-техно-
логічних та соціально-економічних факторів на ди-
наміку організаційних змін, а також в напрямі об-
ґрунтування заходів щодо оптимізації організацій-
них структур управління, удосконалення 
процедурного та інструментального підґрунтя 
прийняття управлінських рішень. Однак такий під-
хід щодо управління організаційним розвитком не 
дозволяє у повній мірі забезпечити належну страте-
гічну орієнтацію щодо планування структурних 
трансформацій відповідно до вимог створення на-
лежних організаційно-економічних передумов для 
забезпечення конкурентоспроможності підприємс-
тва в контексті наростання гостроти ринкового су-
перництва. 

Метою дослідження у роботі є обґрунтування 
та розробка положень та рекомендацій щодо обґру-
нтування структурних рішень в сфері організацій-
ного розвитку підприємства, узгоджених з вимо-
гами формування конкурентних переваг та забезпе-
чення конкурентоспроможності. 

Результати дослідження. Характерними осо-
бливостями організаційної побудови та ділової 
практики господарської діяльності значної кілько-
сті промислових підприємств України, що здійсню-
ють великі та середні обсяги економічної активно-
сті, є наявність у виробничій структур достатньо 
складного комплексу об’єктів інфраструктури та 
обслуговування виробництва, а також широке 
включення даних суб’єктів господарювання у сис-
тему вертикальних та горизонтальних, кооперацій-
них та інтеграційних відносин. Проте сучасний 
стан результативності здійснення міжоб'єктних 
зв'язків між складовими внутрішнього середовища 
(структурними підрозділами, специфічність тех-
ніко-технологічної основи функціонування яких 
дозволяє розглядати такі складові як окремі бізнес-
одиниці підприємства) характеризуються вкрай ни-
зьким використанням виробничих потужностей, 
обмеженістю можливостей щодо підвищення кон-
курентоспроможності та ін. При цьому можливості 
інфраструктурних (сервісних) підрозділів та об'єк-
тів основної виробничої лінії можуть бути відносно 
легко переведені на поставку товарів (послуг) на зо-
внішній ринок. Для багатьох підприємств України 
також притаманною є наявність довгого ланцюжка 
виробництва, що передбачає низький рівень потреб 

у кооперації, тобто майже повне забезпечення ви-
робничого циклу: від сировини до готової продук-
ції, а отже реальна можливість самостійного виходу 
окремих підрозділів підприємства на ринки напів-
фабрикатів і комплектуючих. Отже, важливим за-
вданням структурного аналізу та стратегічного пла-
нування є визначення методики проведення умов-
ної декомпозиції підприємства в структуровану 
єдність бізнес-одиниць, які здатні будуть ефекти-
вно взаємодіяти із зовнішніми ринками. 

Обмеженість існуючих підходів щодо упоряд-
кування структурної конфігурації підприємства як 
цілісної сукупності бізнес-одиниць може бути по-
долана в рамках концепції, при якій підприємство 
розглядається як об'єкт, що здійснює такі операції: 
споживання ресурсів з зовнішнього ринку (до ресу-
рсів відносяться споживані з зовнішнього ринку то-
вари і послуги, матеріальні та нематеріальні активи, 
людські ресурси); переробку ресурсів у товари; 
продаж товарів на зовнішньому ринку. Таким чи-
ном, власне підприємство також може бути пред-
ставлене як набір взаємодіючих структурних під-
розділів, при чому встановлення господарських 
зв'язків, що супроводжують операції з придбання 
ресурсів і постачання товарів таких підрозділів, 
може бути орієнтоване як в зовнішньому (зовнішні 
ринки ресурсів і товарів), так і у внутрішньому на-
прямі (до інших структурних підрозділів – бізнес-
одиниць). При цьому при проведенні структурної 
реконфігурації підприємства на групу взаємодію-
чих об'єктів інші його підрозділи можуть розгляда-
тися як специфічні елементи ринку ресурсів і ринку 
товарів. 

У зв'язку з недостатньою визначеністю конце-
птуальних положень та розробленістю принципів 
структурної реконфігурації підприємств в аспекті 
виокремлення такого роду бізнес-одиниць, в прак-
тиці управління організаційним розвитком знахо-
дять поширення різні підходи щодо вирішення да-
ного стратегічного завдання, серед яких слід визна-
чити такі: декомпозиція за існуючим 
функціонально-адміністративним поділом з ураху-
ванням потенційної досяжності ринків ресурсів і 
товарів; декомпозиція за здійснюваними бізнес-
процесами; декомпозиція за принципом відповід-
ності функціональним і нефункціональним складо-
вим споживчої цінності товарів. Отже, попередня 
структурна реконфігурація підприємства в ком-
плекс бізнес-одиниць може здійснюватися в тради-
ційному порядку, при чому для проведення більш 
детального структурного аналізу (зокрема, у випа-
дку, якщо попередня умовна декомпозиція підпри-
ємства призводить до відносно великих об'єктів) 
може бути проведено додаткове дроблення об'єктів 
з використанням наступних принципів: 

для основного і додаткового виробництв здій-
снюється умовне виділення технологічних ліній, за-
діяних під виробництво різних товарних груп про-
дукції (орієнтованих на різні ринки споживання), а 
якщо основне виробництво орієнтоване на вироб-
ництво однієї товарної групи, то, при можливості, 
виділення таких ділянок технологічного ланцюга, 
які випускають завершені комплектуючі заготовки 
(наприклад поділ на ливарне виробництво, обробку 
заготовок і складальне виробництво, упаковку і т. 
п.); 
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 для торгівельного обслуговування – розподіл 
на власне торгівлю, гарантійний ремонт, складські, 
транспорт, і розподіл торгівлі по групах ринкового 
споживання; 

для об’єктів інфраструктури та виробничого 
обслуговування – розподіл за типами вироблених 
або обслуговуваних ресурсів. 

Одним з варіантів подолання цієї проблеми 
може бути застосування підходу щодо аналізу уча-
сті об'єктів, визначених на першому етапі декомпо-
зиції, в систему бізнес-процесів, які реально скла-
дають послідовність (ланцюжок) господарської 
взаємодії. Основною якісною відмінністю даного 
підходу (об'єктно-орієнтованого моделювання) є 
розгляд реальної участі об'єктів сформованої стру-
ктури підприємства в реальних бізнес-процесах, що 
дозволяє оперувати в аналізі одночасно об'єктами і 
зв'язками, тобто наявності більш якісний опис саме 
системи, а не простого безлічі елементів. З іншого 
боку з'являється можливість опису і моделювання 
системи, оскільки кількість елементів і зв'язків між 
ними обмежена. Застосування концептуального 
підходу щодо здійснення структурної ре конфігура-
ції підприємства на основі використання методів 
об'єктно-орієнтованого моделювання, в свою 
чергу, також визначається певною змістовною об-
меженістю, зокрема, порівняно до методики струк-
турного аналізу, що передбачає можливість здійс-
нення цілеспрямованих стратегічних рішень. З то-
чки зору автора, така обмеженість сучасної 
концепції об'єктно-орієнтованого моделювання (ре 
інжинірингу) для аналізу можливості й доцільності 
застосування структурної реконфігурації підприєм-
ства виражається в такому. 

1. Визначення різних бізнес-процесів, як на-
бору дій, що мають зовнішній вхід і зовнішній ви-
хід найчастіше не дозволяє виділити навіть різні 
групи товарів (і або ресурсів) та відповідне до них 
виробництво в рамках бізнес-процесів, орієнтова-
них на різні стратегічні зони господарювання (СЗГ) 
та стратегічні зони ресурсів (СЗР). Така ситуація 
пов'язана з тим, що зовнішні зв'язки, як правило, ін-
тегровано здійснюються через інтерфейсні підроз-
діли підприємства, внаслідок чого навіть визна-
чення складу (структурне упорядкування) існую-
чих бізнес-одиниць є досить складним, оскільки 
виконувані ними функції принципово нічим не ви-
діляються з набору так званих «внутрішніх проце-
сів» або «робочих завдань». 

2. Класифікаційний підхід щодо диференціації 
об'єктів моделі підприємства, який звичайно вико-
ристовується при здійсненні структурної ре конфі-
гурації, практично обмежується відмінностями між 
інтерфейсними і всіма іншими об'єктами. Така кла-
сифікація є важливою, але вкрай недостатньою для 
визначення потенційних бізнес-одиниць. Відсут-
ність належного та об’єктивного підходу щодо ви-
окремлення бізнес-одиниць призводить до того, що 
ре інжиніринг бізнес-процесів, справедливо вказу-
ючи на обмеженість адміністративно-функціональ-
ного структурування підприємства, в результаті, 

при моделюванні бізнесу, розглядає в якості взає-
модіючих об'єктів самі функціональні підрозділи. 

3. Головний напрям структурної реконфігура-
ції підприємства полягає в оптимізації існуючого 
розмаїття видів господарської активності підприєм-
ства бізнесу під систему відносин "замовлення-об-
робка-постачання", що обумовлює обмеженість ви-
користання розроблених інструментів моделю-
вання для стратегічного планування, при якому 
передбачаються трансформація структури підпри-
ємства й зміна складу зовнішніх учасників бізнес-
процесів при перегляді зон господарювання або зон 
ресурсів. 

В якості одного із способів моделювання стру-
ктури підприємства автор вважає за доцільне вико-
ристання підходу щодо виокремлення та поділу бі-
знес-процесів і структурних одиниць за ознакою 
спрямованості їх фахової діяльності на задоволення 
функціональних, компліментарно-функціональних 
і нефункціональних потреб покупця товарів (пос-
луг), які забезпечуються в рамках поставки конкре-
тного товару або групи товарів. 

У рамках традиційного підходу категорія "то-
вар" визначається як вироблений продукт, спрямо-
ваний на задоволення потреб покупця. При цьому, 
як правило, мається на увазі, що потреба покупця 
визначається функціональною потребою, тобто за-
безпеченням життєвих потреб, використанням при-
дбаного товару, як ресурс для виробництва інших 
товарів і тощо. Такий підхід дозволяє провести ра-
нжування згідно з ієрархією потреб, відповідно до 
якого певний товар відповідає певному виду потреб 
покупця, що знаходиться на певному ієрархічному 
рівні, відносно більш або менш високому за відно-
шенням до інших потреб. Задоволення потреб (при-
дбання товарів) відбувається в напрямку "знизу-
вгору" за ієрархічною шкалою. Тобто, при збіль-
шенні можливостей покупця у задоволенні його за-
питів і в міру забезпечення споживчих вимог, що 
знаходяться в основі ієрархічної піраміди потреб, 
він набуває товари відповідні все більш і більш ви-
соким рівням в зазначеній ієрархії потреб. 

Поточна ситуація на більшості товарних рин-
ків в сучасних умовах глобалізації господарських 
операцій характеризується тенденцією до наси-
чення продукцією, виробленої із застосуванням те-
хнологій, які перебувають на стійких стадіях жит-
тєвого циклу "зростання" або "зрілість", а також ви-
соким рівнем конкуренції. В цих умовах уявлення 
про високий рівень відповідності конкретного то-
вару, конкретної життєвої потреби щодо очікува-
ного споживачем місця в ієрархічній піраміді пот-
реб, є з точки зору автора дещо спрощеним. На сьо-
годнішній день товари, представлені на таких 
ринках, носять чітко виражену "комплексну" спря-
мованість на задоволення цільової групи потреб по-
купця, що носять як функціональний, так і збитко-
вий характер (див. табл.1), причому значення фун-
кціональних складових задоволення попиту 
відіграє все більше значення по відношенню до фу-
нкціональних. 
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Таблиця 1 

Характеристика комплексу потреб споживачів, що задовольняються в процесі придбання товарів 

Комплекс потреб покупця, що задовольня-

ються в процесі придбання товарів 

Характер спрямованості на задоволення потреб спожива-

чів 

Складова товару Задоволення функціональної потреби 

Функціональна складова Носить двоїстий характер 

Компліментарна (додаткова) функціона-

льна складова. 

Функціональна частина-задоволення функціональної пот-

реби в компліментарному товарі (послузі) 

Послуги, що продаються в комплексі з 

товаром (інформування про товар, доста-

вка, установка, надання кредиту тощо). 

Нефункціональна частина-задоволення подання покупця 

про умови 

Упаковка, оформлення. Носить двоїстий характер: 

Право вимоги товару (послуги) 
Функціональна частина-фізичне оформлення товару, спря-

моване на зручність використання 

Гарантійні послуги, зобов'язання з на-

дання сервісних послуг, право на онов-

лення за зниженими цінами. 

Нефункціональна частина-задоволення уявлення покупця 

про оформлення, дизайн, колір і т. п. характеристики, без-

посередньо не пов'язані з функціональним використанням 

товару 

Потреба в позиціонуванні 

Продаж немайнового "права вимоги". Специфіка: прода-

ється право, яке в переважній більшості випадків не затре-

буються покупцем 

Компонента, потреба в якій визначається 

цілеспрямованим вихованням в покупцях 

специфічної потреби в самопозиціону-

ванні (відповідність життєвому рівню, ві-

дповідність системі "суспільних" ціннос-

тей, прагнення до перевищення власного 

життєвого рівня і т. п.).  

Продаж компоненти, спрямованої на задоволення уяв-

лення покупця про власну життєву позицію. Така потреба 

прямо слабко або ніяк не пов'язана з характеристиками 

товару, а визначається інтегральним інформаційним впли-

вом на споживача, сформованим самою компанією, гру-

пою компаній галузі, суспільством в цілому.  

Інтегральна компонента (інтегральний 

прояв певної – спрямованої на виховання 

такої потреби або не маючої цілеспрямо-

ваного характеру – рекламної активності 

щодо просування товару чи торгової 

марки, способу життя, принципу спожи-

вання і т. п. 

На задоволення даної потреби в значній мірі спрямовані 

конкурентні стратегії, які формують набір уявлень поку-

пця про власне позиціонування у зв'язку з придбанням то-

вару ("я купую найкраще", "я купую найкраще в доступ-

ному мені класі" (диференціювання), "я купую найдеше-

вше і якість дорогого не відповідає різниці в цінах", "я 

економлю на покупку" (лідерство по витратах, розпро-

дажі), "я купую тільки у фірми "Х", тому що тільки в то-

вар даного виробника відповідає моєму уявленню про іде-

альний товар" (фокусування) і т. п. 

 
До складу товарів такого роду належить зна-

чна, якщо не переважна частина вироблених і спо-
живаних на сьогодні товарів. Тому конкурентні 
стратегії на таких ринках реально зосереджені на 
формуванні й подальшому задоволенні комплімен-
тарно-функціональних і нефункціональних складо-
вих споживчого попиту, куди направляються най-
частіше більша частина трудових і фінансових ви-
трат компаній. Крім того, звичайно 
нефункціональна складова товару є основною, 
якщо не базовою складовою споживчої вартості то-
вару. Отже, виходячи з уявлення про "комплекс-
ність" задоволення потреб покупця, що здійсню-
ється на основі придбання та споживання товару, 
тобто при одночасній спрямованості процесів про-
дажу на задоволення функціональних, комплімен-
тарно-функціональних і нефункціональних потреб, 
відповідні бізнес-процеси (що включають зовніш-
ній вплив та внутрішньовиробничі технологічно-
однорідні комплекси) можуть бути розділені за 
ознакою відповідності різним потребам покупців в 
процесі придбання товару (на процеси, пов'язані з 
відстеженням змін у зовнішньому середовищі і вну-
трішньої структурі підприємства, плануванням і ко-
ординацією процесів виробництва всіх компонент з 

метою забезпечення їх максимальної синергізму в 
рамках існуючої для підприємства системи цілей і 
обмежень). Також, за ознакою максимальної частки 
участі в бізнес-процесах, може бути проведена кла-
сифікація об'єктів всередині структури підприємс-
тва.  

Уявлення про різні процеси, спрямовані на 
створення і задоволення потреби покупця при про-
дажу товару може виявитися корисним при розро-
бці портфельної стратегії підприємства. Диверсифі-
кація діяльності підприємства легше всього (з від-
носно мінімальними витратами і відносно високим 
рівнем достовірності прогнозу) досягається при 
збереженні у векторі зростання двох або хоча б од-
ного із пріоритетів його ринково-господарської орі-
єнтації (технологія, географія, тип споживчого по-
питу та ін.). Бізнес-процеси, спрямовані на ство-
рення і задоволення нефункціональних або 
компліментарно-функціональних компонент спо-
живчого попиту товарів, являють собою, з одного 
боку, найбільш універсальні й витратні складові по 
відношенню до значної частки ринків, а з іншого 
боку - найбільшою мірою відповідають ординате 
вектора зростання ("тип споживчого попиту"). 
Тобто при проведенні портфельної диверсифікації 
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та (або) інтернаціоналізації такі бізнес-процеси й 
об'єкти можуть бути вважатися найбільш універса-
льною складовою по відношенню як до товарів, ви-
роблених із застосуванням абсолютно різних тех-
нологій, так і особливостям географічного розмі-
щення ринку споживання (стратегічної зони 
господарювання). 

Для підприємств з організаційною культурою 
підприємницького типу, орієнтованих на постійне 
зростання, автономізація управління підрозділами, 
що відіграють основну роль у бізнес-процесах, по-
в'язаних з розвитком і задоволенням нефункціона-
льних та компліментарно-функціональних потреб 
покупця, може здійснюватися випереджувальними 
темпами по відношенню до об'єктів, пов'язаних із 
задоволенням функціональних потреб, що забезпе-
чують високу стратегічну наступальну гнучкість. Із 
забезпеченням такої гнучкості пов'язані певні ви-
моги до об'єктів, що обслуговують нефункціона-
льні потреби. Нефункціональні компоненти по-
винні бути максимально універсальними, тобто пе-
ревага віддається рекламування іміджу фірми, її 
технології, торгової марки, системі роботи зі спо-
живачами і т. п., а не самого конкретного товару. 

Зростання темпів розвитку технологій та рин-
ків, поява нових типів потреб, що обслуговуються 
такими ринками дозволяє розглядати потенційну 
самостійність структурних об'єктів підприємства, 
що обслуговують відповідні процеси. Навіть у тому 
випадку, якщо відповідний ринок формально відсу-
тня, або по якійсь причині, зовнішнє придбання та-
ких товарів і послуг неможливо або невигідно (на-
приклад зважаючи значних трансакційних витрат), 
тобто якщо проведення відповідного бізнес-про-
цесу необхідно зосереджується на самому підпри-
ємстві (наприклад, в частині створення іміджу са-
мої компанії в купівельному середовищі), прове-
дення умовної декомпозиції підприємства з позицій 
забезпечення такого бізнес-процесу доцільно при 
розробці стратегії і розгляді потенційної доцільно-
сті реструктуризації. 

Висновки. В практиці управління організацій-
ним розвитком знаходять поширення різні підходи 
щодо структурної реконфігурації підприємств, се-
ред яких слід визначити такі: декомпозиція за існу-
ючим функціонально-адміністративним поділом з 
урахуванням потенційної досяжності ринків ресур-
сів і товарів; декомпозиція за здійснюваними біз-
нес-процесами; декомпозиція за принципом відпо-
відності функціональним і нефункціональним скла-
довим споживчої цінності товарів.  

Обґрунтовано доцільність використання під-
ходу щодо виокремлення та поділу бізнес-процесів 
і структурних одиниць за ознакою спрямованості їх 
фахової діяльності на задоволення функціональ-
них, компліментарно-функціональних і нефункціо-
нальних потреб покупця товарів (послуг), які забез-
печуються в рамках поставки конкретного товару 
або групи товарів. Розгляд бізнес-процесів, шо спе-
ціалізуються на виробництві нефункціональних або 
компліментарно-функціональних компонент то-
вару може стати визначальним для визначення пер-
спективних зон господарювання, а також для дося-
гнення мети гнучкість. Така можливість пов'язана з 
тим, що, оскільки при наявності на підприємстві 
конкурентоспроможних об'єктів, діяльність яких 

спрямована на задоволення функціональних потреб 
покупця, об'єкти, що виробляють сам товар можуть 
відносно легко заміщатися, наприклад, шляхом 
придбання компанії-виробника або придбання ви-
робничих ліній. 

Напрямки подальших досліджень в рамках 
вивчення проблематики обґрунтування заходів 
щодо організаційного розвитку підприємства в 
умовах трансформаційної економіки пов’язані із 
розглядом питань організації планування структу-
рно-організаційних змін. 
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Стаття присвячена дослідженням історичної топографії м. Глухова. Предметом дослідження є істори-

чна топографія Глухова ранньомодерного часу, зміни планувальної структури міста на різних історичних 

етапах та причини, що їх викликали. Розглядаються оборонні укріплення пізньосередньовічної фортеці, 

культові, господарські, а також інші споруди, що відображають особливості соціально-економічного, по-

літичного та культурного розвитку міста. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the research of the historical topography of Hlukhiv. The subject of research is the 

historical topography of Hlukhiv's early modern time, also changes in the planning structure of the city at different 
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Постановка проблеми зумовлена зростанням 

інтересу до вивчення історії історичних міст Укра-

їни, до числа яких належить Глухів. Це місто у різні 

історичні періоди було осередком виникнення та 

розвитку вітчизняної державності та культури. Збе-

рігшись під час нищівного удару кочовиків, коли 

більшість давньоруських міст просто перестали іс-

нувати, воно загинуло внаслідок епідемії XIV ст. 

Починаючи з першої половини XVII ст. посту-

пово, з великими труднощами, місто відроджува-

лось і наприкінці XVII ст. перетворилось на добре 

укріплену фортецю з розвиненою міською інфра-

структурою, ставши на початку XVIII ст. столич-

ним містом Гетьманщини і протримавши цей ста-

тус майже 60 років. 

З’ясувати стан середньовічного та ранньомо-

дерного Глухова дозволяє вивчення його історич-

ної топографії. Це спроба звести в одне ціле ряд рі-

знобічних матеріалів та джерел, досліджень з різ-

них аспектів історії середньовічного та 

пізньосередньовічного Глухова.  

Аналіз останніх публікацій О. Лазаревський, 

свого часу, спираючись на архівні матеріали 

ХVIII ст., описав історичну топографію ранньомо-

дерного Глухова XVII–XVIII ст. За радянської доби 

дослідження Глухова, зокрема його історичної то-

пографії, знаходилися в колі наукових інтересів іс-

ториків, археологів, архітекторів та краєзнавців 

В. Мальченка, Я. Морачевського, В. Ткаченка, 

Я. Кривка, П. Жолтовського, С. Таранушенка, 

М. Цапенка, Г. Логвина, О. Компана, В. Пуцка.  

Новий етап досліджень розпочався після 

1991 р. з отриманням незалежності нашої держави. 

В. Вечерський, В. Ленченко, В. Пуцко, В. Бєлашов, 

О. Сухобоков, В. Звагельський, В. Приймак, С. Юр-

ченко, О. Мірошниченко, Ю. Мицик, І. Тарасенко 

та інші історики на основі архівних матеріалів, ар-

хеологічних досліджень продовжили вивчення іс-

торичної топографії середньовічного та ранньомо-

дерного Глухова.  

Об’єктом дослідження є місто Глухів.  

Предметом дослідження є історична топогра-

фія Глухова ранньомодерного часу, зміни планува-

льної структури міста на різних історичних етапах 

та причини, що їх викликали. Розглядаються обо-

ронні укріплення пізньосередньовічної фортеці, ку-

льтові, господарські, а також інші споруди, що ві-

дображають особливості соціально-економічного, 

політичного та культурного розвитку міста. 

Завданнями даного дослідження є аналіз істо-

ріографії проблеми, систематизація та класифікація 

актуалізованих джерел, окреслення ареалу терито-

рії Глухова у ранньомодерний час, визначення часу 

відродження Глухова після трьохсотлітнього запу-

стіння, вивчення особливостей фортифікаційних та 

культових споруд Глухова. 

Виклад основного матеріалу. Історія серед-

ньовічного Глухова є майже суцільною білою пля-

мою на тлі вивчення загальної історії України. У да-

вньоруських літописах Глухів кілька разів згаду-

ється як місто, пов’язане з тими чи іншими 

історичними подіями. Жодного разу не зустріча-

ється згадок з описами забудови або укріплень мі-

ста. Але про його значні розміри можна судити з 

першої згадки під 1152 р., яка повідомляє про при-

хід військ князя Юрія Долгорукого зі своїми союз-

никами – величезним військом половців, що зупи-

нились у Глухові. Вірогідно, місто здатне було про-

годувати таку кількість воїнів [1, с. 254].  
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Згадка про Глухів під 1352 роком сповіщає про 

епідемію (імовірно, чуми), під час якої всі мешка-

нці «ізомроша». Глухівські князі переселяються у 

Новосіль і відтоді вже іменуються Новосільськими 

[2, с. 12]. Майже триста років Глухів як місто не зга-

дується.  

Перші документальні згадки про Глухів ран-

ньомодерного часу зустрічаємо серед опису населе-

них пунктів Новгород-Сіверського уїзду як село, 

що належало Московській державі і після Деулін-

ської угоди у 1618 р. перейшло до володінь Речі По-

сполитої. За Московської держави Глуховом воло-

діли Якич, Кулесник (Іван та Василь Кукішнікови, 

Путинка Богданов). У 1621 р. власниками його у 

складі Речі Посполитої стають Марко Ковінський, 

а пізніше Томаш Липчинський та Войцех Пусто-

ловський. 1623 р. Глухів згадується як опустіла де-

ревня [3, с. 423]. На мапі України, укладеній фран-

цузьким інженером де Бопланом у XVII ст., нане-

сені назви Глухова та Веригіного (один з 

мікрорайонів сучасного міста), як окремих сіл. 

Причому, за тим же описом населених пунктів Нов-

город-Сіверського уїзду Веригине було більше за 

кількістю димів: у Веригиному – 4, у Глухові – 1. 

Належало Веригине за Російської держави Нико-

диму Некрасову (Неухода Некрасов), а з 1621 р. зі 

статусом «деревня» вже у складі Речі Посполитої 

населений пункт потрапляє у власність Балтазара 

Яцковського. 

У 1636 р. частину глухівських земель у Якуба 

Крентовського купує новгород-сіверський староста 

князь О. Пясочинський. 1638 р. королівським ука-

зом йому надаються землі іншої частини Глухова, 

що належали Войцеху Пустоловському. На початку 

1638 р. Глухів отримує статус селища, а вже в сере-

дині того ж року – слободи [3, с. 441]. Пясочинсь-

кий осаджує на глухівському «старосвітському го-

родищі» свій двір, обнесений дерев’яним частоко-

лом і Глухів отримує іншу назву – Новий Острог [4, 

с. 18]. 

 Фортифікаційні роботи по зведенню земляних 

та дерев’яних укріплень навколо центральної час-

тини міста продовжувались протягом кількох років 

і перетворили Глухів у добре укріплену фортецю. Із 

західного боку знаходилась заболочена заплава р. 

Есмані, а над заплавою підносились стрімкі ескар-

повані схили, на яких насипано вали та збудовано 

частокіл. З північного боку розташовувалась при-

родна перепона – заплава невеликої річечки Мало-

течі. З південної та східної сторін був викопаний рів 

та насипано вал. Зберігся опис Глухова середини 

XVII ст.: «...А город Глухов стоит меж речки 

Усмани на острову, около посаду, меж речки, зем-

ляной город. На старосвицком городище сделано 

два земляных вала, около тех валов два рва; на том 

валу надолбы... на горе над речкою Усманью на 

осыпи поставлен острог дубовый, межи того ост-

рога ворота проезжие... около того острога сделан 

ров, а ров на острогу огорожен бревнами с одной 

стороны и подле того острога у земли сделан час-

тик, колье дубовое...» [5, с. 16].  

Наскільки глухівські укріплення були потуж-

ними можна зробити висновок з того, що у 1664 

році місто витримало облогу польського війська на 

чолі з Яном Казиміром ІІІ, яка тривала більше мі-

сяця. Поляки вели шквальний вогонь по стінах глу-

хівської фортеці, та це не принесло їм успіху [6, с. 

314]. У траншеї по вул. Терещенків серед залишків 

згорілого будинку знайдені стріляні мушкетні кулі 

та картеч. За керамікою та знайденою у тому ж ку-

льтурному шарі монетою – солідом Христини 

(1632–1634) можна з великою долею вірогідності 

припустити, що це наслідки глухівської облоги 

зими 1664 р. 

У цей період удовою литовського дворянина 

Марка Кимбари Агафією засновано Глухівський ді-

вочий монастир [2, с. 26]. Спочатку монастир зна-

ходився у селі Чернеччина й носив назву Спасо-

Преображенського. Пізніше, у 90-х роках XVII ст., 

монастир переведено під захист фортечних укріп-

лень у центральну частину міста [2, с. 27]. Будівни-

цтво нового монастиря розпочали на тому місці, де 

раніше знаходився двір князя Пясочинського. Но-

вий монастир отримав назву Успенського від со-

бору, який був збудований гетьманом Самойлови-

чем на місці братської могили московських стріль-

ців, що загинули під час антимосковських 

заворушень 1658 року. Настоятелькою Глухівсь-

кого Успенського дівочого монастиря була призна-

чена мати І. Мазепи Марія-Магдалина, яка, як ігу-

меня Києво-Вознесенського дівочого монастиря, 

керувала Глухівським монастирем через наміс-

ницю. Згодом його було обнесено цегляним муром. 

На території знаходився мурований п’ятидільний 

триверхий Успенський собор (1686 р.) [2, 26] та тра-

пезна церква (1694). Археологічними розвідками 

2001 року поблизу пр. Пожежного на глибині 1,8 м 

виявлено залишки фундаменту. Складений він з ди-

кого каменю, скріпленого вапняним розчином [7, с. 

32–37]. Потужність фундаменту 0,67 м. Згідно 

плану Глухівської фортеці 1778 р. у даному місці 

можуть знаходитись залишки будівлі, у плані пря-

мокутної форми, яка стояла поряд з трапезною цер-

квою. Підмурки церкви знаходяться на кілька мет-

рів східніше, зокрема виявлено південно-західний 

кут споруди.  

На початок XVIII ст. Глухів стає одним із най-

красивіших міст Лівобережної України. Ось який 

опис міста у 1702 році подає російський мандрів-

ник-паломник Леонтій Лук’янов: «...город Глухов 

земляной, обруб дубовый, вельми крепок, а в нем 

жителей богатых много, панов; и строение в нем 

преузорчатое, светлицы хорошие; палаты в нем 

полковника Миклашевского – зело хорошие; рядов 

(лавок) много, церквей каменных много, Девичий 

монастырь предивен зело... Очень зело лихоманы 

хохлы затейливы к хоромному строению, в мало-

российских городах другова вряд ли такова города 

сыскать, лутше Киева строением...» [5,17]. 
На планах Глухова XVIII ст. у північно-східній 

частині глухівської фортеці чітко видно кілька бу-
дівель, що знаходяться у квадраті огорожі. Ця спо-
руда згадується ще у кінці XVII ст. як острог для 
утримання злочинців. Перший тюремний замок мав 
вигляд дерев’яного будинку, обнесеного частоко-
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лом. Пізніше його було перебудовано, стіни підси-
лено. Про потужність мурів пізньосередньовічного 
тюремного замку можна судити з результатів архе-
ологічної розвідки, проведеної автором. Неподалік 
руїн тюремного замку, що збереглись донині, були 
виявлені підмурки більш архаїчної споруди. Поту-
жність фундаментів сягала близько 3-х метрів. Під 
такий потужний підмурок підкоп зробити було про-
сто неможливо. Пізніше у XIX ст. глухівська тюрма 
була перебудована за новим проектом. Кресленик 
проекту був виявлений співробітником Державного 
історико-культурного заповідника у м. Глухові Іри-
ною Мошик у Сумському Державному архіві. Да-
тується він 1837 р. [8 с. 8–9].  

На планах Глухова першої половини XVIII ст. 
можна відмітити значну кількість адміністративних 
будівель та великих будинків козацької старшини. 
У центральній частині міста знаходились вищезга-
дані будівлі Успенського монастиря, муровані Ми-
хайлівська та Миколаївська церкви, дерев’яні Вар-
варинська та Троїцька, дерев’яна заградська (за ме-
жами фортеці) Спасо-Преображенська церква.  

Більшість з цих споруд не збереглися, але ар-
хеологічні розвідки у місцях, де знаходились 
пам’ятки, дали досить виразний матеріал XVII-
XVIII ст. На території, де знаходився Успенський 
дівочий монастир, зібрано представницьку колек-
цію будівельних матеріалів. Це зразки цегли-лито-
вки, цегли-московки, тиньківки та вапняного роз-
чину, дикого каменю з фундаментів. Найбільш яск-
равими знахідками періоду Гетьманщини на 
території Глухова є пічні кахлі. Саме ця категорія 
знахідок вказує на місцезнаходження садиб козаць-
кої старшини та багатих міщан. 

У 1748 р. пожежа, що виникла на одній з місь-
ких садиб, знищила майже всю центральну забу-
дову. Того ж року було переплановано напрямок 
центральних вулиць міста та реконструйовано Глу-
хівську фортецю. У 1749 р. під керівництвом мінера 
київського інженерного корпусу Юхима Наумова 
були споруджені нові дерев’яні брами – Київська, 
Московська і Путивльська. Пізніше, у 1766-1769 
рр., за проектом А. Квасова спорудили муровані 
Київську і Московську брами [6, с. 314]. З деякими 
змінами і перебудовами Київська брама Глухівсь-
кої фортеці збереглась до нашого часу. 

Найбільш повну інформацію про планувальну 
структуру та забудову території глухівської фор-
теці після пожежі 1748 р. можна отримати з плану 
1750 р., укладеного квартирмейстером Магнусом 
фон Ренне.  

Навколо фортеці фіксуються лінії земляних 
укріплень з бастіонами. Виступів суто бастіонного 
характеру на мапі фіксується тільки два, інші 
дев’ять нагадують бастіони, що були дещо переп-
лановані. Але на плані Глухівської фортец 1748 р., 
укладеної гезелем архітектури І. Мергасовим, чітко 
фіксується одинадцять бастіонів [6, с. 312]. Повер-
нувшись до плану Глухівської фортеці 1750-го року 
бачимо дев’ять фортечних брам. Назви чотирьох з 
них відомі – це Київська, Московська, Білополів-
ська та Путивльська брами. Ще п'ять брам, найвіро-
гідніше, були невеликими проходами у товщі місь-
ких укріплень. В одному з більш ранніх архівних 
документів – купчій на ім’я Агафії Отрощихи зга-

дується Некрасівська брама [9, арк. 3]. У півден-
ному куті фортеці, поряд з Путивльською брамою 
фіксується невелике земляне укріплення на зразок 
барбакану. Хоча у повній мірі його так назвати і не 
можна, оскільки барбакан, це винесена за межі фо-
ртеці вежа, для додаткового укріплення входу в фо-
ртецю. Саме такі вежі середньовічних фортець з 
кам’яними мурами й трансформувались пізніше в 
укріплення, подібні глухівському. У центральній 
частині фортеці знаходилась мурована Троїцька це-
рква, яка на той час ще будувалась. Поряд мурована 
Миколаївська з дерев’яною дзвіницею. Прямо по-
середині головного майдану, проти Миколаївської 
церкви, знаходився центральний міський колодязь. 
На тому ж майдані напроти Троїцької церкви сто-
яла будівля генеральної військової канцелярії. На 
схід від неї, на самому краю майдану – скарбова ка-
нцелярія, або скарбниця. У південно-східному куті 
фортеці знаходилась мурована церква св. Анастасії. 
На схід від храму, на церковній землі стояв будинок 
протопопа Корнілія. Ближче до Путивльської 
брами, у південному куті фортеці було порожнє мі-
сце, що належало генерал-майору Кочубею.У пів-
денно-західній частині глухівської фортеці вирізня-
вся комплекс Успенського дівочого монастиря, об-
несений кам’яною стіною. На території монастиря 
фіксується десять споруд, включаючи головний Ус-
пенський собор та трапезну церкву. Поряд з монас-
тирем, з північного його боку знаходилась сотенна 
канцелярія. Стояла вона біля києво-московської до-
роги (зараз вул.. Києво-Московська). На північ від 
києво-московської дороги, поряд із західною ме-
жею фортечних укріплень стояла Михайлівська му-
рована церква зі старою дерев’яною дзвіницею. У 
північному куті фортеці, неподалік північного бас-
тіону знаходився двір генерального писаря Туман-
ського 

Земляні роботи 2004 р., пов’язані з упорядку-
ванням центральної частини міста (так званої «сто-
метрівки»), передбачали риття траншеї для заміни 
труб водогону. Хоча траншея повинна була пройти 
по старому місцю прокладання водогону, але при 
роботах було прорізано культурні шари, не пору-
шені перекопами. Стратиграфічний розріз всієї тра-
ншеї, що прорізала «стометрівку», дає можливість 
прослідкувати історію побудови глухівських брукі-
вок починаючи з XVII ст. На глибині 1,9 м, одразу 
над давньоруським шаром, – прошарок деревного 
тліну коричневого кольору потужністю 10-15 см. 
Зважаючи на те, що залишки давньоруської спо-
руди знаходяться посередині сучасної Києво-Мос-
ковської вулиці, можна стверджувати, що планува-
льна структура міста з часів Київської Русі зміни-
лась. А от пізньосередньовічна бруківка, вимощена 
дерев’яними колодами, вказує на те, що приблизно 
з XVII – початку XVIII ст. означена вулиця вже 
мала такий же напрямок, як і зараз. Залишки де-
рев’яного настилу, який покривав всю вулицю, зна-
ходяться на глибині 135-140 см від сучасної повер-
хні. Настил зроблено з жердин діаметром 5-7 см. 
Соснові та березові жердини покладені шарами по-
перемінно – упродовж та впоперек дороги. Вірогі-
дно, вони є частиною конструкції, бо у деяких міс-
цях виявлені дубові колоди діаметром 15-20 см та 
довжиною близько 3 м. Можливо після того, як де-
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рев’яні настили втратили своє функціональне при-
значення, більш масивні дубові колоди демонту-
вали, як ще придатні для якогось будівництва, а же-
рдини просто засипали землею. Реконструкцію ву-
лиці було проведено у середині XVIII ст. [10, с. 66–
67]. У східній частині стометрівки на початку тран-
шеї відкрито фрагмент фундаменту. Оскільки на-
прямок вулиці відповідає нинішньому, залишки 
фундаменту не можуть належати будинку. У ХVIII 
ст. в цій частині міста знаходилась фортечна Мос-
ковська брама. Теоретично всі дослідники історії та 
архітектури древнього Глухова розміщували її в 
районі пам’ятника Леніну. Але вона не могла бути 
розміщена збоку від проїжджої частини. Розгляну-
вши залишки споруди, можна припустити, що це 
підмурки Московської брами. Фундамент півден-
ного пілону брами складений з цегли, скріпленої 
вапняним розчином. Цегла покладена на масивну 
підкладку з дикого каменю потужністю 1–1,3 м. Пі-
дмурки північного пілону повністю зроблені з ди-
кого каменю до глибини 2 м. Посередині проїжджої 
частини між пілонами – прошарок цегли та будіве-
льного сміття потужністю 0,7–0,8 м. Цегла, викори-
стана для спорудження цих фундаментів, аналогі-
чна зразкам споруд XVIII ст., зокрема Київської 
брами Глухівської фортеці. 

Наприкінці XVIII ст. глухівські міські укріп-
лення втратили своє значення і на початку ХІХ ст. 
було вирішено знівелювати вали та засипати рови. 
Відповідний проект розроблено у 1802 році, а 1808 
року за наказом генерал-губернатора Малоросії 
князя О.Куракіна його було успішно виконано [6, с. 
314]. До нашого часу від укріплень Глухівської фо-
ртеці залишилась Київська фортечна брама з карде-
гардіями та два з дванадцяти бастіонів – західний та 
північний, перший з яких знаходиться на схилі над 
вул. Валовою, а другий в кінці пр. Києво-Москов-
ського. 

Висновки. Глухів після майже повного запус-
тіння у XIV ст. починає відроджуватися на початку 
XVII ст. Після Деулінської угоди 1618 р. місто пе-
реходить під протекторат Речі Посполитої. Інтенси-
вні фортифікаційні роботи по зведенню дерев’яно-
земляних укріплень починаються після 1638 р., 
коли новгород-сіверським старостою князем Олек-
сандром Пясочинським викуплена частина глухів-
ських земель в їх числі і глухівська слобода. Розви-
ток території міста набуває більш інтенсивного ха-
рактеру. Слід відзначити, що до початку ХVIII ст. 
як плани Глухова, так і детальний опис його тери-
торії та міської забудови відсутні. Але на планах мі-
ста першої половини XVIII ст. можна відмітити 
значну кількість адміністративних будівель та ве-
ликих будинків козацької старшини, які здебіль-
шого розташовувалися у центральній частині. Та-
кож на них нанесені як існуючі на той час фортифі-
каційні споруди, так і креслення їх потенційного 
перепланування. 

За допомогою актового матеріалу та креслени-
ків архітекторів А. Квасова та І. Мергасова з’ясо-
вано, яких перетворень зазнав Глухів, долаючи на-

слідки пожежі 1748 року. Найбільш повну інформа-
цію про планувальну структуру і забудову терито-
рії глухівської фортеці після пожежі 1748 року мо-
жна отримати з плану 1750 року, укладеного квар-
тирмейстером Магнусом фон Ренне. 

Найбільш пізнім графічним джерелом є план 
Глухова 1803 року, який, безперечно, є копією 
більш раннього кресленика і відображає стан місь-
кої топографії кінця XVIII ст. На ньому ще прису-
тня фортеця, але вже немає будинків першої і дру-
гої Малоросійських колегій, не відзначений пала-
цовий комплекс П. Рум’янцева-Задунайського, 
котрі зникли у результаті пожежі 1784 р. 

Використання широкого кола джерел як то пи-
сьмові, графічні, а також археологічні, дозволяє 
сьогодні вийти на новий рівень дослідження істо-
ричної топографії Глухова середньовічного періоду 
та у ранньомодерний час. 

Перспективи. Результати дослідження, його 
теоретичні положення та висновки можуть бути ви-
користані під час проведення лекцій з історії Укра-
їни та історії Гетьманщини у середніх та вищих уч-
бових закладах держави, для написання наково-по-
пулярних та краєзнавчих робіт, для розробки 
тематичних екскурсій та тематико-експозиційних 
музейних планів, бути методологічною базою по 
вивченню та забезпеченню охорони та популяриза-
ції, здійсненню заходів з виявлення, вивчення, об-
ліку, збереження, належного утримання, відповід-
ного використання, консервації, реставрації, реабі-
літації та музеєфікації об’єктів культурної 
спадщини розташованих на території Національ-
ного заповідника «Глухів». 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена доказыванию с исторической и правовой точек зрения существования в Армении 

на протяжении последних двадцати лет государственной политики героизации нацизма в форме мемори-

ализации памяти о коллаборанте и нацистском преступнике Гарегине Нжде. Также оценивается реакция 

МИД России на эту гуманитарную проблему и попытки данного ведомства представить практику герои-

зации нацизма в Армении «внутренним делом» этой страны. В статье указывается на наличие межведом-

ственного диссонанса оценок личности нацистского преступника Нжде в изданиях Министерства обороны 

и Министерства иностранных дел России. 

ABSTRACT  

Article is devoted to proof from the historical and legal points of view of existence in Armenia for the last 

twenty years of state policy of glorification of Nazism in the form of a memorilization of memory of the collabo-

rator and the Nazi criminal Garegin Nzhde. Also reaction the MFA of Russia on this humanitarian problem and 

attempts of this department to present practice of glorification of Nazism in Armenia "internal affair" of this coun-

try is estimated. In article it is indicated existence of an interdepartmental dissonance of estimates of the identity 

of the Nazi criminal Nzhde in editions of the Ministry of Defence and the Ministry of Foreign Affairs of the 

Russian Federation. 
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70 лет назад, 11 апреля 1949 года, состоялось 

оглашение приговора по последнему Нюрнберг-

скому процессу, более известному как «Дело 

“Вильгельмштрассе”» (в англоязычной версии – 

Case XI: Wilchelmstrasse trial), обвиняемыми в кото-

ром являлись крупные государственные чинов-

ники, руководители различных министерств и ве-

домств Третьего рейха, кто соучаствовал в преступ-

лениях нацистской верхушки, но не входил в нее, 

находясь во «втором эшелоне» партийно-государ-

ственной иерархии национал-социалистов. В этот 

день была поставлена финальная точка в целой се-

рии судебных процессов, всего из было 13 – Меж-

дународный военный трибунал в Нюрнберге над 

главными нацистскими преступниками, именуе-

мый в англоязычной традиции «Main War Criminal 

Trial», и последовавшие вслед за ним еще 12, назы-

ваемых «Малыми» Нюрнбергскими процессами 

или «Subsequent Nuremberg trials», над руководите-

лями гитлеровской Германии и нацизма в целом.  

Нацизм как преступное социально-политиче-

ское явление был осужден приговором «Главного» 

Нюрнбергского трибунала от 1 октября 1946 года, 

вынесенным в соответствии с его уставом или ста-

тусом, утвержденным Соглашением об учрежде-

нии Международного военного трибунала для при-

влечения к ответственности и наказании главных 

военных преступников стран оси в Европе, приня-

тым и одобренным 8 августа 1945 года уполномо-

ченными представителями органов судебной вла-

сти стран-победительниц (СССР, США, Велико-

британии и Франции) на специально созванной для 

решения этого вопроса конференции в Лондоне, 

проходившей с 26 июня по 8 августа 1945 года [5, 

т. 1, с. 144-146.]. Организация Объединенных 

Наций на I сессии Генеральной Ассамблеи резолю-

цией № 95 (I) от 11 декабря 1946 года признала уни-

версальный и общеобязательный для всех стран-

участниц ООН характер документов Нюрнберг-

ского трибунала, в соответствии с которыми 

должны формулироваться и применяться нормы 

национального законодательства. 

Итоговые документы и судебная практика всей 

совокупности Нюрнбергских процессов стали 

предметом изучения и систематизации созданной в 

соответствии с резолюцией Генеральной Ассам-

блеи ООН № 177 (II) от 21 ноября 1947 года Комис-

сией международного права и легли в основу ито-

гового документа ее деятельности по кодификации 

результатов суда над преступлениями нацизма, по-

лучившего название «Принципы международного 

права, признанные статутом Нюрнбергского трибу-

нала и нашедшие выражение в решении этого Три-

бунала», также известные как «Нюрнбергские 
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принципы». Они стали предметом рассмотрения на 

V Генеральной Ассамблее ООН и получили в оче-

редной раз подтверждение своей универсальности 

и всеобщности резолюцией № 488 (V) от 21 ноября 

1950 года. 

Таким образом, сегодня все человечество 

находится в преддверии 75-летия военной победы 

над нацизмом и 70-летия торжества международ-

ного правосудия над его преступниками.  

Однако современный мир в последние десяти-

летия сталкивается с самыми разнообразными по-

пытками реабилитации и проявлениями героизации 

нацизма в самых разных странах мира, что вызы-

вает крайнее беспокойство международного сооб-

щества. Об этом в полной мере свидетельствует 

принятие постоянно совершенствующейся в своем 

содержании резолюции ГА ООН 69/160 «Борьба с 

героизацией нацизма, неонацизмом и другими ви-

дами практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дискримина-

ции, ксенофобии и связанной с ними нетерпимо-

сти» от 18 декабря 2014 года (в редакции резолю-

ций 70/139 от 17 декабря 2015 года, 71/179 от 19 де-

кабря 2016 года, 72/156 от 19 декабря 2017 года и 

73/157 от 17 декабря 2018 года). Одной из стран, в 

которых реабилитация и героизация нацизма в 

настоящее время происходят с особой интенсивно-

стью и реализуются на государственном уровне в 

качестве компонентов официальной идеологии яв-

ляется Республика Армения. 

6 мая 2019 года Министерство иностранных 

дел России на своем официальном сайте предста-

вило доклад «О ситуации с героизацией нацизма, 

распространении неонацизма и других видов прак-

тики, которые способствуют эскалации современ-

ных форм расизма, расовой дискриминации, ксено-

фобии и связанной с ними нетерпимости», в кото-

ром, в частности, утверждается: «Бывшая правящая 

Республиканская партия Армении предпринимала 

шаги по увековечению памяти такого неоднознач-

ного политического деятеля националистического 

толка, как Г. Нжде, в отношении которого имеется 

информация о сотрудничестве с Третьим рейхом». 

На первый взгляд может показаться, что россий-

ское внешнеполитическое ведомства, упоминая 

данный факт в своем докладе, осуждает практику 

героизации нацизма, распространении неонацизма 

и иных противоречащих международно-правовым 

нормам действий, нарушающих базовые прин-

ципы, нормы и ценности в области прав человека. 

Но на деле такой половинчатой и лишенной кон-

кретного содержания формулировкой российская 

дипломатия уводит внимание читателей доклада в 

сторону от констатации факта существующей на 

протяжении последних двадцати лет государствен-

ной политики героизации нацизма в Армении и 

превращения этой страны в нацистское государство 

со всеми присущими ему атрибутами. 

Так, МИД России целенаправленно не вклю-

чил в свой доклад общедоступную из открытых ис-

точников информацию о том, что Республиканская 

партия Армении являлась правящей в стране с 2000 

до 2018 года, создавалась как неоязыческая с ори-

ентацией на идеологическую концепцию Гарегина 

Тер-Арутюняна, более известного армянской обще-

ственности под партийно-литературным псевдони-

мом «Нжде», названную им «цехакроном», что в 

переводе с армянского языка на русский означает 

«расизм», в 2004 году объявила эту теорию партий-

ной, а в 2016 году – официальной государственной 

идеологией. Возлагая на Республиканскую партию 

Армении ответственность за героизацию личности 

Нжде, внешнеполитическое ведомство России 

умалчивает о том, что после ее отстранения от вла-

сти в результате государственного переворота 1-8 

мая 2018 года, новые власти страны не предпри-

няли ни одного действенного шага, направленного 

на прекращение данной практики после смены по-

литического режима, тем самым санкционируя ее 

продолжение. 

Также МИД России, констатируя факт того, 

что в отношении Нжде «имеется информация о со-

трудничестве с Третьим рейхом», проигнорировал 

многочисленные публикации документов из архи-

вов России, Азербайджана и Армении о службе 

Нжде в качестве агента на вознаграждении в во-

енно-политической разведке Третьего рейха – VI 

управлении Главного управления имперской без-

опасности (Reichssicherheitshauptamt или РСХА), 

его личном соучастии в преступлениях нацизма, 

признанных таковыми приговором Международ-

ного военного трибунала в Нюрнберге, в силу чего 

имеются все основания для признания его нацист-

ским преступником. Именуя Нжде «неоднознач-

ным политическим деятелем националистического 

толка», российская дипломатия, фактически, отка-

зывается публично называть его нацистским пре-

ступником или, как минимум, деятельным пособ-

ником или коллаборационистом гитлеровской Гер-

мании, тем самым не осуждая, а в завуалированной 

форме поощряя государственную политику герои-

зации нацизма в Армении.  

Помимо этого, МИД России оставил вне поля 

своего зрения и тот факт, что мемориализация па-

мяти Нжде последние два десятилетия осуществля-

лась в Армении не только на партийном, но и на 

государственном уровне, чему имеются следующие 

неопровержимые доказательства: 

 в 2001 году Центральный банк Армении 

выпустил, правда, ограниченным тиражом памят-

ную серебряную монету достоинством 100 драм 

«Гарегин Нжде» и аналогичную монету с позоло-

той; 

 20 июня 2001 года законом Республики Ар-

мения учреждена медаль «Гарегин Нжде» для 

награждения офицеров и прапорщиков вооружен-

ных сил и спецслужб страны, награждение которой 

производится приказом министра обороны Арме-

нии; 

 24 августа 2003 года состоялось торже-

ственное открытие памятника Нжде у подножия 

Хуступских гор у города Капан, административ-

ного центра области Сюник; 
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 28 января 2013 года в кинотеатре «Москва» 

в Ереване состоялась мировая премьера художе-

ственного фильма режиссера Грачья Кешишяна 

«Гарегин Нжде», фильм снят по заказу и при фи-

нансовой поддержке Министерства культуры Рес-

публики Армения; 

 28 августа 2016 года состоялось торже-

ственное открытие памятника Нжде на централь-

ной площади Еревана напротив здания Дома прави-

тельства Армении. 

Какой бы авторитарно-влиятельной ни была в 

годы своего правления Республиканская партия 

Армении, она все равно не могла от имени Цен-

трального банка чеканить монеты, от имени Мини-

стерства обороны учреждать медали, от имени Ми-

нистерства культуры заказывать фильмы, от имени 

муниципалитетов принимать решения об установке 

памятников и выделении денег на финансирование 

практической реализации всех этих действий. Все 

эти действия в современном мире являются преро-

гативой исключительно институтов государства, а 

не правящей партии. В Новейшей истории челове-

чества проводить на государственном уровне соб-

ственною корпоративную политику было под силу 

только одной партии – Национал-социалистиче-

ской рабочей партии Германии, и поэтому заявле-

ние МИД России, что «шаги по увековечению па-

мяти такого неоднозначного политического дея-

теля националистического толка, как Г. Нжде, в 

отношении которого имеется информация о со-

трудничестве с Третьим рейхом», в Армении пред-

принимала только одна Республиканская партия, а 

не государство в целом, является как раз не опро-

вержением, а, наоборот, утверждением того непре-

ложного факта, что в Армении в годы правления 

Республиканской партии было реально построено 

нацистское государство. Именно такая организация 

государственного устройства на примере гитлеров-

ской Германии была осуждена приговором Между-

народного военного трибунала в Нюрнберге от 1 

октября 1946 года, а потом запрещена документами 

Организации Объединенных Наций, о чем не знать 

в силу специфики своей компетенции российское 

внешнеполитическое ведомство не может, но ак-

центировать на этом внимание мировой обществен-

ности не спешит. 

О государственном, а не о партийном мас-

штабе героизации личности Нжде в Армении сви-

детельствуют также массовые переименования в 

честь него объектов городской инфраструктуры 

(улиц, площадей, проспектов, скверов, парков) в 

разных городах Армении. Так, в Ереване именем 

Нжде названы проспект, площадь и станция метро, 

в Гюмри – проспект, в Капане и Степанакерте (Хан-

кеди) – улицы. 

Сознательно игнорируя указанные выше 

факты и не давая им в своем докладе надлежащей 

политико-правовой оценки, МИД России покры-

вает практику и последствия государственной по-

литики нацификации Армении, целенаправленно 

проводившейся властями этой страны при молча-

ливом согласии и покровительстве властей России 

на протяжении двух последних десятилетий. 

* * * 

24 апреля 1948 года Гарегин Тер-Арутюнян 

(Нжде) Особым совещанием при МГБ СССР был 

приговорен к 25 годам тюремного заключения за 

контрреволюционную деятельность, прежде всего, 

за организацию антисоветского восстания в фев-

рале-апреле 1921 года, провозглашение «Респуб-

лики Горной Армении» и массовых убийствах 

пленных красноармейцев и армян-коммунистов во 

время этого восстания (это обвинение очень сильно 

возмущало Нжде, так как еще летом 1921 года всем 

его участникам была объявлена амнистия), а также 

за пособничество гитлеровской Германии в каче-

стве члена Армянского национального комитета, 

осуществлявшего вербовку этнических армян на 

службу спецслужбам нацистов. Обвинения в их 

окончательной редакции ему были предъявлены 11 

марта 1948 года по статье 58 Уголовного кодекса 

РСФСР («Контрреволюционная деятельность») в 

действовавшей на тот момент времени редакции от 

1 июля 1938 года по следующим пунктам: 

пункт 4 ст. 58 – «Оказание помощи междуна-

родной буржуазии, которая не признает равнопра-

вия коммунистической системы, стремясь сверг-

нуть ее, а равно находящимся под влиянием или 

непосредственно организованным этой буржуазии 

общественным группам и организациям в осу-

ществлении враждебной против СССР деятельно-

сти»; 

пункт 6 ст. 58 – «Шпионаж, то есть передача, 

похищение или собирание с целью передачи ин-

формации, являющихся государственной тайной, 

или экономических сведений, которые не являются 

государственной тайной, но которые не подлежат 

оглашению по прямому запрещению законом или 

распоряжению руководителей ведомств, учрежде-

ний и предприятий»; 

пункт 11 ст. 58 – «Всякого рода организацион-

ная деятельность, направленная к подготовке или 

совершению предусмотренных в настоящей главе 

контрреволюционных преступлений». 

Приговор был вынесен в соответствии с предъ-

явленными обвинениями, причем Нжде был при-

знан виновным по всем пунктам. При этом в приго-

воре ему не было сказано ни слова о его сотрудни-

честве с разведками гитлеровской Германии против 

Советского Союза, иначе бы были добавлены еще, 

как минимум, два пункта обвинений: 

пункт 3 ст. 58 – «Контакты с иностранным гос-

ударством в контрреволюционных целях или от-

дельными его представителями, а равно способ-

ствование каким бы то ни было способом иностран-

ному государству, находящемуся с Союзом ССР в 

состоянии войны или ведущему с ним борьбу путём 

интервенции или блокады»; 

пункт 10 ст. 58 – «Пропаганда или агитация, 

содержащие призыв к свержению, подрыву или 

ослаблению Советской власти или к совершению 

отдельных контрреволюционных преступлений». 

Данное обстоятельство объясняется очень про-

сто: сведения о его активном и деятельном сотруд-

ничестве с нацистами в годы Второй Мировой 
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войны появились у советских спецслужб только 

спустя полгода после вынесения ему приговора. 

Почему и как это стало возможным, – ответ на 

этот вопрос содержится в книге экс-полковника 

КГБ СССР Ваче Овсепяна «Гарегин Нжде в КГБ», 

автор которой, будучи председателем совета вете-

ранов органов госбезопасности Армении и имея в 

силу этого доступ к архиву Службы национальной 

безопасности этой страны, опубликовал ряд доку-

ментов из материалов расследования антисовет-

ской и антигосударственной деятельности Нжде, 

проводившегося МГБ Армянской ССР в 1947-1948 

гг. Начало процессу установления его причастно-

сти к разведкам гитлеровской Германии положил 

видный деятель армянской диаспоры в Болгарии и 

Румынии, активный сподвижник Нжде по антисо-

ветской борьбе в 1920-1921 гг. Ованес Деведжян. 

На допросе 28 августа 1947 года он назвал фами-

лию «Камсаракана» – сотрудника «немецких разве-

дорганов», который приезжал к Нжде в Софию до 

начала Великой Отечественной войны «с целью 

привлечь дашнаков к сотрудничеству с немцами» 

[6, с. 20-21]. Сотрудник или агент гитлеровских 

спецслужб с такой фамилией или оперативным 

псевдонимом советским органам госбезопасности в 

тот момент времени не был известен, поэтому были 

предприняты серьезные усилия по установлению 

его личности. В результате комплекса оперативно-

розыскных мероприятий выяснилось, что связь и 

последующее взаимодействие между Нжде и раз-

ведками Третьего рейха летом 1940 года установил 

сотрудник VI управления (SD-ausland) Главного 

управления имперской безопасности или РСХА 

(Reichssicherheitshauptamt) Питер Камсаракан (он 

же – Петр Аршакович Камсарякян), находившийся 

с 25 августа 1944 года в советском плену и скрывав-

шийся среди военнопленных по документам унтер-

офицера вермахта Петера Кареры, сотрудника 

службы связи германского посольства в Бухаресте. 

Будучи выявленным и разоблаченным, он пошел на 

контакт со следственными органами госбезопасно-

сти, подробно рассказав им о работе в СД и Абвере, 

сообщим им имена, фамилии и обстоятельства вер-

бовки всей своей агентуры, включая Нжде как клю-

чевую фигуру подчинения армянской диаспоры 

практически всех стран Европы (за исключением, 

пожалуй, Великобритании) самым разным разве-

дывательным службам гитлеровцев. Получается, 

что один армянский националист и приспешник 

нацистских спецслужб сдал советской госбезопас-

ности другого армянского националиста, являвше-

гося кадровым сотрудником этих спецслужб, а тот, 

оказавшись в безвыходном для себя положении, 

раскрыл всех ему известных армянских национали-

стов, которых он в разное время завербовал на 

службу Третьему рейху в качестве агентов полити-

ческой и военной разведок, в том числе и Гарегина 

Нжде. 

В Государственном архиве Российской Феде-

рации (ГАРФ) в фонде Народного комиссариата 

внутренних дел СССР хранится ряд документов с 

показаниями военнопленного солдата Петера 

Камсаракана, бывшего агента Главного управления 

имперской безопасности нацистской Германии 

(РСХА), который лично принимал активное и непо-

средственное участие в вербовке лидеров армян-

ских националистов в странах Европы на службу 

Третьему рейху. Собственноручные показания 

Камсаракана писались, перепечатывались на пишу-

щей машинке и направлялись для ознакомления 

лично И.В. Сталину, как минимум, два раза – 21 ок-

тября 1948 года и 10 января 1949 года, причем его 

вторые показания общим объемом в 28 страниц ма-

шинописного текста более чем наполовину были 

посвящены описанию сотрудничества Гарегина 

Нжде и его ближайшего окружения с СД. Первые и 

вторые показания Камсаракана находятся в делах, 

хранящихся в фонде НКВД СССР Государствен-

ного архива Российской Федерации (ГАРФ) и со-

держащих переписку Секретариата МВД СССР 

лично с И.В. Сталиным за четвертый квартал 1948 

года [2] и январь-май 1949 года [3] соответственно. 

Первые показания от 21 октября 1948 года со-

держали биографические сведения самого источ-

ника информации, обстоятельствах его службы в 

РСХА и Абвере, общие сведения о сотрудничестве 

армянских националистов, главным образом, из 

числа членов партии «Дашнакцутюн», с развед-

ками Третьего рейха в годы Второй Мировой 

войны [2, л. 188-230], вторые показания от 10 ян-

варя 1949 года были посвящены описанию колла-

борационизма с нацистами представителей других 

структур армянской диаспоры, а также отдельных 

этнических армян из числа граждан европейских 

государств, кто не был связан с дашнаками, и с мо-

мента зарождения национал-социализма являлся 

его сторонниками [3, л. 202-228]. Они взаимно до-

полняют, продолжают и развивают друг друга, де-

тализируя деятельность как самого Камсаракана, 

так и тех армянских националистов, кого он завер-

бовал на службу спецслужбам Третьего рейха, при-

чем Нжде была посвящена отдельная – очень объ-

емная и содержательная – часть. 

Роль Камсаракана была принципиальной с 

точки зрения организации, т.к. именно он подыски-

вал кандидатуры для вербовки, вел с ними первич-

ные переговоры и впоследствии выплачивал возна-

граждение наиболее успешных агентам и агентур-

ным группам. Так как вся «техническая» сторона 

обеспечения пособничества дашнаков и прочих ар-

мянских националистов спецслужбам нацистской 

Германии лежала на нем, то сообщенные им сведе-

ния были чрезвычайно важны с оперативной точки 

зрения, а сегодня представляют собой исключи-

тельную историческую ценность. По сути, Камса-

ракан был на жаргоне спецслужб «князем» для всех 

армянских националистов, состоявших на службе 

Третьего рейха, а тот факт, что он был все это время 

в звании рядового, наглядно свидетельствует о том, 

как в реальности нацисты относились к своим ар-

мянским прислужникам, когда всеми ими командо-

вал рядовой солдат германской армии. Иными сло-

вами, армянские националисты-коллаборациони-

сты в глазах их хозяев были такими же 

«унтерменшами», т.е. представителями «низшей 
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расы», как и все те, кого они во имя идеалов 

нацизма безжалостно уничтожали. 

Для советских спецслужб военнопленный ав-

стрийский армянин Петер Камсаракан был очень 

важным и ценным источником информации, по-

этому его дело курировал лично министр внутрен-

них дел СССР генерал-полковник С.Н. Круглов. 18 

ноября 1948 года за его подписью была составлена 

под грифом «Совершенно секретно» справка всего 

в шести экземплярах, адресованная на имя первых 

лиц Советского Союза – И.В. Сталина, В.М. Моло-

това, Л.П. Берия и Г.М. Маленкова (позднее, 1 де-

кабря, со справки была снята еще одна копия для 

генерал-лейтенанта госбезопасности А.З. Кобу-

лова, начальника управления «С» (заграничная ре-

зидентура) МГБ СССР) [2, л. 185-187], что указы-

вает на крайне высокий уровень секретности пока-

заний Камсаракана, о существовании которых в 

СССР знали только несколько первых лиц государ-

ства, оперативных и технических сотрудников ор-

ганов государственной безопасности. 

После детальной оперативной разработки П. 

Камсаракана и многократной перепроверки содер-

жания его показаний, министр внутренних дел С.Н. 

Круглов составил на имя высших политических ру-

ководителей СССР еще три справки – от 19 и 25 

февраля и 11 мая 1949 года [3, л. 228-229, 232-233, 

398-399], в которых сообщал им квинтэссенцию 

вновь полученных сведений (при этом круг адреса-

тов справки от 11 мая расширился за счет включе-

ния в список министра иностранных дел А.Я. Вы-

шинского, назначенного на эту должность 4 марта 

1949 года, для которого тогда же были сняты копии 

и со всех более ранних справок). Из их содержания 

становится известным, что Камсаракан в 1949 году 

содержался во Внутренней тюрьме МГБ СССР на 

Лубянке в Москве как наиболее ценный источник 

информации о гитлеровской агентуре и коллабора-

ционистах Третьего рейха, что исключало его кон-

такт с внешним миром, с ним постоянно проводи-

лась оперативно-следственная работа, а сам он в де-

талях рассказывал сотрудникам госбезопасности 

обо всех известных ему агентах СД и Абвера не 

только из числа армянской диаспоры, а также из 

среды эмигрантов из России и СССР, а также о со-

трудничавших с нацистами грузинских, македон-

ских, хорватских и прочих балканских национали-

стах, но при этом тема пособничества гитлеровской 

Германии со стороны армян оставалась для него 

приоритетной. По итогам оперативной разработки 

бывшего сотрудника СД Камсаракана органами 

МВД-МГБ СССР высшее политическое руковод-

ство страны было детально информировано о со-

трудничестве германских нацистов и армянских 

националистов в годы Второй мировой войны, при 

этом информация об армянском коллаборацио-

низме в интересах Третьего рейха получила в СССР 

высший уровень секретности.  

Справка министра внутренних дел СССР Круг-

лова от 18 ноября 1948 года содержала следующие 

сведения о сотрудничестве спецслужб Третьего 

рейха и армянских националистов: «...дашнаки со-

бирают во всех странах, где они имеют свои коми-

теты, интересующую немцев информацию. Это от-

носилось прежде всего к Советскому Союзу, стра-

нам Центральной Америки и Англии. В особо важ-

ных случаях дашнаки обязаны поддерживать 

непосредственный контакт с немецкими представи-

телями в этих странах». «Помимо сбора разведыва-

тельной информации дашнаки по поручению 

немцев занимались нелегальной продажей в Румы-

нии на протяжении лета 1940 года бриллиантов и 

других драгоценностей, добытых немцами путем 

ограбления частных лиц и фирм в Голландии» (в 

данном случае речь шла о нелегальной продаже 

ювелирных украшений, экспроприированных 

нацистами в ходе погромов у нидерландских ев-

реев-ювелиров, что автоматически означало их 

причастность к преступлениям холокоста). 

«Дашнаки передали немцам и свои пожелания. 

Суть их сводилась к тому, чтобы в случае войны с 

СССР создать в составе Германии армянское госу-

дарство, где бы правительственной партией явля-

лись дашнаки. При этом, помимо присоединения 

армянских районов Турции, на востоке Армения 

должна быть расширена за счет Нагорного Кара-

баха, на севере – за счет присоединения Борчалин-

ского района Грузии» [2, л. 186]. Фактически, 

дашнаки были готовы создать на Южном Кавказе 

государство-сателлит гитлеровской Германии по 

примеру Словакии или Хорватии, но с той только 

разницей, что если в других регионах Европы наци-

сты насаждали силой теорию расового превосход-

ства арийцев, то в Армении их ждали подготовлен-

ные в идеологическом плане потенциальные функ-

ционеры оккупационного режима, являвшиеся 

носителями нацистско-расистской идеологии 

цехакрона Гарегина Нжде. 

Однако самое интересное содержалось в по-

следнем абзаце данного документа, который гла-

сил: «Показания Камсаракана и его роль в привле-

чении дашнаков к сотрудничеству с немцами под-

тверждается допрошенным МВД СССР 

осужденным лидером армянских эмигрантов Тер-

Арутюняном, известным под кличкой «Нжде», со-

держащимся во Владимирской тюрьме МВД 

СССР» [2, л. 187]. В данном случае важно не то об-

стоятельство, что показания одного армянского по-

собника германского нацизма перепроверялись пу-

тем допроса другого армянского пособника герман-

ского нацизма, – такова обыденная практика 

работы любой спецслужбы любой страны мира. 

Здесь важно другое, – Гарегин Нжде добровольно и 

без всякого принуждения со стороны признавал, 

что он сам и его товарищи по партии «Дашнак-

цутюн» с 1940 года сознательно и целенаправленно 

сотрудничали с нацистами, пособничали гитлеров-

цам не только в деле военной и экономической раз-

ведки, но и в сбыте или легализации имущества 

жертв Холокоста. Иными словами, Нжде сам под-

тверждал, что является сторонником германского 

нацизма, а сам он есть ни кто иной, как военный 

преступник в полном соответствии с буквой и ду-

хом приговора Международного военного трибу-

нала в Нюрнберге. 
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К слову, сделанные Нжде чистосердечное при-

знание в совершенных в интересах разведок Треть-

его рейха в годы Второй Мировой войны преступ-

лениях никак не изменили его участь и меру нака-

зания: 26 мая 1947 года смертная казнь в СССР 

было отменена, осуждение на 25 лет тюремного за-

ключения являлось высшей мерой наказания, и 

именно оно было применено к нему, поэтому поли-

тической надобности в новом судебном процессе, 

организуемом только для того, чтобы вменить ему 

в вину новые государственные преступления, не из-

меняя при этом меры наказания, которая и без того 

была максимальной, практического смысла не 

имело. Слишком много представителей самых раз-

ных народов СССР воевало из националистических 

побуждений против советской власти на стороне 

нацистов в годы Великой Отечественной войны, 

после ее окончания об этом постыдном для полити-

ческого режима явлении старались побыстрее за-

быть, и в силу наличия такого стремления властей 

о новом судебном процессе над лидером армянских 

националистов, сотрудничавшем с гитлеровцами, 

речи быть не могло. Поэтому в СССР Нжде как 

нацистский преступник осужден не был, хотя все 

доказательства для такого судебного решения были 

собраны.  

Из показаний Петера Камсаракана следует, что 

завербованный им Нжде сотрудничал с двумя отде-

лами СД – VI C (политическая разведка на террито-

рии СССР, в странах Передней и Центральной 

Азии, на Дальнем Востоке) и VI E (разведка на Бал-

канах и в Италии). Его показания четко указывают 

основные вехи сотрудничества Нжде и его группы 

«Расисты» с разведывательными органами фашист-

ской Германии. В марте 1940 года Нжде оказался 

первым деятелем армянской диаспоры в Европе, к 

которому VI управление РСХА через своего со-

трудника армянской национальности Петера 

Камсаракана обратилось с предложением о содей-

ствии. Он с воодушевлением принял предложение 

о своем сотрудничестве, а также от имени органи-

зации «Расисты» и дал рекомендательные письма к 

известным деятелям партии «Дашнакцутюн». Че-

рез них ее местные структуры в странах Европы, 

Центральной и Южной Америки, а также на Балка-

нах и Ближнем Востоке были поставлены на 

службу германской разведке – военной и военно-

политической. По сути Нжде способствовал тому, 

что абсолютно все политические структуры армян-

ской диаспоры стали служить Третьему рейху. 

Правда, в этом деле Нжде был оттерт затем более 

деятельным Драстаматом Канаяном, известным 

под кличкой «Дро», и до 1942 года оставался не у 

дел, поскольку партия «Дашнакцутюн» одним из 

условий своего сотрудничества с нацистами требо-

вала права на общение с гитлеровской Германией 

от имени всей армянской диаспоры. Из-за этого 

нацисты два года не задействовали Нжде и его еди-

номышленников по группе «Расисты». Дашнакская 

партия была более многочисленной, обладала бо-

лее широко разветвленной структурой местных ор-

ганизаций (комитетов) и, следовательно, большими 

возможностями для сбора интересующей СД ин-

формации о странах своего нахождения, хотя с 

идеологических позиций группировка Нжде была 

ближе нацистам, чем дашнаки. 

Согласно показаниям Камсаракана, в апреле 

1942 года Нжде принял предложение Абвера о со-

трудничестве и по его заданию из болгарских под-

данных (Болгария в то время была королевством) 

армянской национальности, членов созданной им 

националистической группировки «Цехакрон» 

сформировал разведывательно-диверсионную 

группу в составе 10-ти человек, по возрасту, состо-

янию здоровья и интеллектуальному и физиче-

скому развитию подходящих для осуществления 

разведывательно-диверсионной и повстанческой 

деятельности в тылах Красной армии, которые про-

шли первоначальную военную подготовку в 

окрестностях Берлина, а затем были направлены 

для продолжения обучения действиям в горно-ле-

систой местности в кавказскую «ваффеншулле» 

(учебный лагерь, буквально – «войсковую школу») 

при «СС гаупткомандо “Руссланд-Зюд”» разведы-

вательно-диверсионного органа СД «Предприятие 

“Цеппелин”». Школа состояла из двух отделений: 

кавказского и туркестанского, была организована 

на базе разведывательно-диверсионных школ в Ев-

патории и в м. Освитц (Верхняя Силезия), готовила 

разведывательно-диверсионную агентуру для орга-

низации повстанческого движения на Северном 

Кавказе, Закавказье и Средней Азии и сбора инфор-

мации о военно-политическом и экономическом 

положении в СССР. В сентябре 1944 года ваффен-

шулле вышла из подчинения главной команды, ее 

личный состав прибыл в приемно-распределитель-

ный лагерь в Замберге [8, c. 536-540], откуда люди 

Нжде вернулись в Болгарию.  

После внезапной смерти болгарского короля 

Бориса III, случившейся 28 августа 1943 года через 

несколько дней после возвращения в Софию с про-

ходившей в Восточной Пруссии встречи с Гитле-

ром, по официальной версии – от инфаркта, и по-

следовавшего вслед за этим саботажа любого со-

трудничества с нацистской Германией со стороны 

болгарского правительства, Нжде и его сторонники 

оказались единственными осведомителями СД на 

территории этой страны. Шпионской деятельно-

стью Нжде на территории Болгарии в 1944 году ру-

ководили уполномоченный VI управления РСХА в 

Вене СС-гауптштурмфюрер Майдль, референт по 

Болгарии в отделе VI E центрального аппарата СД 

СС-гауптштурмфюрер Прач и уполномоченный СД 

в Софии СС-гауптштурмфюрер Кооб, который по-

лучал сведения и обеспечивал финансирование 

агентуры. Посредником, или «связником» между 

ними и Нжде являлся Камсаракан, выдававший жа-

лованье резиденту и агентам (он получал для этого 

100 тысяч болгарских левов ежемесячно).  

Агентура Нжде должна была собирать и пере-

давать резидентам СД в Софии и Бухаресте сведе-

ния обо всех действиях и распоряжениях болгар-

ских властей, направленных против интересов гит-

леровской Германии и ее союзников, о 

деятельности болгарских коммунистов и турецких 
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дипломатов, работавших в городах Болгарии. Неко-

торые из сподвижников Нжде в качестве фланкеров 

или разъездных агентов должны были действовать 

на территории Турецкой Фракии, собирать сведе-

ния о расположении и численности турецких войск 

на границе с Болгарией, наличии среди них подраз-

делений или инструкторов из армий стран антигит-

леровской коалиции [3, л. 211-219]. При этом надо 

помнить, что люди Нжде в то время являлись под-

данными болгарского царя, т.е. они работали про-

тив своей собственной страны, проще говоря – по-

головно были предателями Болгарии и своих сооте-

чественников. Получается, что их расположенность 

и преданность гитлеровской Германии настолько 

преобладали, что мысль о предательстве своей 

страны их совсем не волновала. 

Справедливости ради надо отметить, что такое 

тесное и плодотворное сотрудничество сподвижни-

ков Нжде из «Цехакрона» («Расистов») и военно-

политической разведки нацистов продолжалось не-

долго, всего три месяца – с июля по сентябрь 1944 

года – и закончилось в связи с вхождением без еди-

ного выстрела советских войск на территорию Бол-

гарии. В связи с этим следует обратить внимание, 

что даже несмотря на скорый и неизбежный крах 

гитлеровской Германии, Нжде и его люди до по-

следнего оставались ее верными сторонниками. В 

военно-политических реалиях лета 1944 года они 

могли бы не связывать себя с нацистской развед-

кой. Но их симпатии к нацизму были настолько 

сильны, что вопреки здравому смыслу и чувству са-

мосохранения они пошли на сотрудничество с СД 

даже перед лицом неминуемого конца Третьего 

рейха, являясь в последние месяцы гитлеровского 

присутствия в Болгарии единственными действо-

вавшими агентами СД. В связи с этим крайне инте-

ресна оценка Камсаракана, данная им Нжде: «Не-

смотря на то, что германская разведка в своей ра-

боте среди армянских эмигрантов отдавала 

предпочтение дашнакам, в ущерб сотрудничеству с 

Нжде и его сторонниками, сам Нжде был одним из 

преданных и верных агентов германской разведки, 

все свои силы предоставивший в распоряжение 

нацистской Германии» [3, л. 219]. 

Камсаракан был не единственным, кто инфор-

мировал советские органы госбезопасности о со-

трудничестве Нжде с нацистами. Еще в августе 

1947 года уже упоминавшийся Деведжян, оценивая 

реальный масштаб сотрудничества Нжде с герман-

скими нацистами, на допросе заявил: «В период 

Второй мировой войны Нжде стал активно сотруд-

ничать с немцами. Он являлся членом армянского 

национального совета, организованного немецким 

руководством с целью использования армян в деле 

победы немецкого фашизма и организации буржу-

азно-национального правительства в Армении в 

случае оккупации Советской Армении немцами. 

Нжде завербовал 40 человек армян-офицеров и во-

енных из Болгарии и направил их на учебу в пред-

местье Берлина. После обучения в течение несколь-

ких месяцев они были направлены в Крым для 

борьбы против советских войск» [6, c. 24]. В своих 

показаниях Деведжян упомянул также фамилию 

Камсаракана, чем привлек к его личности внимание 

органов советской госбезопасности, начавших по-

сле этого его розыск, который через год увенчался 

успехом. 

Сегодня нет единого мнения о количестве 

агентуры из числа этнических армян, завербован-

ной Нжде для ведения разведывательно-диверсион-

ной деятельности в интересах нацистской Герма-

нии. Так, сотрудник Абвера и СД Камсаракан в 

своих показаниях органам МГБ СССР говорил о де-

сяти агентах, агент СД Деведжян – о 40. Официаль-

ная точка зрения российских спецслужб на этот 

счет изложена в статье «Деятельность военной 

контрразведки в завершающий период войны», 

опубликованной в 6-м томе «Тайная война: Раз-

ведка и контрразведка в годы Великой Отечествен-

ной войны» энциклопедии «Великая Отечествен-

ная война 1941-1945 годов», изданной Главной ре-

дакционной комиссией Министерства обороны 

Российской Федерации под председательством ге-

нерала армии С.К. Шойгу. В ней читаем: «В рамках 

агентурного дела на абвергруппу-114 («Дромедар») 

контрразведчики выявили и арестовали бывшего 

генерала дашнакской армии эмигранта Тер-Арутю-

няна, служившего у немцев под псевдонимом 

Нжде. В период Великой Отечественной войны он 

завербовал на территории Болгарии более 30 аген-

тов, армян по национальности, участвовал в их ди-

версионной подготовке и переброске в тыл Красной 

армии для подрывной деятельности. 17 диверсан-

тов сотрудники Смерш задержали, не допустив со-

вершения ими диверсионно-террористических ак-

тов, а остальных объявили в розыск» [4, с. 546]. 

Органы военной разведки, контрразведки и 

государственной безопасности СССР были пре-

красно осведомлены о деятельности этого разведы-

вательного органа нацистской Германии в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Изначально он был 

создан весной (предположительно в марте) 1941 

года из представителей армянской диаспоры в Ру-

мынии и Франции как зондеркоманда 

(zondercommando, команда особого назначения) 

«Дромедар», использовавшаяся в качестве мильде-

копфа (передового отряда) абвергруппы 101, при-

данной штабу 11-й полевой германо-румынской ар-

мии вермахта генерала пехоты Эриха фон Ман-

штейна, наступавшей с началом войны из района 

Бухареста на Одессу, Николаев, Крым и Севасто-

поль, Северный Кавказ. Группа организовывала 

проведение разведывательно-диверсионных меро-

приятий и повстанческого движения в тылу Кавказ-

ского фронта РККА и вела контрразведывательную 

работу на оккупированной территории Северного 

Кавказа. Основной костяк сотрудников группы и 

агентов состоял из этнических армян, вербовщи-

ками группы были ее официальные сотрудники – 

уроженцы Армении. Часть завербованной агентуры 

проходила обучение на курсах радистов, часть 

агентов направлялась в Варшавскую разведшколу. 

Обучение радистов вели официальные сотрудники 

зондеркоманды, также уроженцы Армении. Одно-

временно на курсах обучалось до 20 агентов. Не-

годные для разведки лица направлялись в строевую 
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часть «Дромедара» (40–60 человек) и на охрану по-

мещений группы. В 1943-1944 гг. охрана абвер-

группы привлекалась германским оккупационным 

командованием в качестве отряда особого назначе-

ния (Zum besondere Verfugung) для антипартизан-

ской борьбы на территории Винницкой области 

Украины (в местечке Волновицы близ Винницы аб-

вергруппа квартировала всю вторую половину 1943 

года), где прославилась жестоким обращением с 

мирным населением СССР и участием в массовых 

казнях гражданских лиц. 

В 1942 году группа имела четыре передовых 

разведпункта в прифронтовой полосе на Северном 

Кавказе: 

1-й пункт – в станице Николаевской близ Пя-

тигорска, начальник – зондерфюрер Тигран Багда-

сарян («Тигрис»), осуществлял заброску агентов в 

районы Нальчика, Моздока, Грозного и перевалов 

через Кавказский хребет. 

2-й пункт – в Краснодаре под началом лейте-

нанта Арутюна Арутюняна («Угрян»), вел заброску 

агентуры в районы Туапсе, Сочи и Черноморского 

побережья Кавказа да границы с Турцией. 

3-й пункт – в Ставрополе, начальник – зондер-

фюрер Богдан Юзбашев («Сметанов»), вел контр-

разведку на оккупированной территории Северного 

Кавказа, насаждал своих агентов среди армянского 

населения региона. 

4-й пункт располагался в Ставрополе, им руко-

водил СС-штурмфюрер Николай Геворкян (Гевор-

ков), бывший лейтенант французской армии, сын 

известного дашнакского лидера Сето Джамаляна, 

руководителя центрального комитета партии 

«Дашнакцутюн» во Франции, ранее служивший в 

войсках СС. Пункт вел антисоветскую пропаганду, 

создавал местные армянские комитеты и нацио-

нальные формирования в составе вермахта. 

В апреле 1943 зондеркоманда получила само-

стоятельность, и ей был придан статус абвергруппы 

с порядковым номером 114, позывной – «Ирена». 

Группа поддерживала связь со своей агентурой в 

советском тылу по радио, для обратного перехода 

линии фронта давался устный пароль «Карс 11–01» 

или «1Ц Пушкин». 

В июле 1944 года абвергруппа 114 была реор-

ганизована, часть ее сотрудников во главе с Багда-

саряном, сохранив наименование, была направлена 

в м. Нидерзее (Восточная Пруссия), в ноябре 

1944 года – в местечко Эшенбах близ Берлина, в 

марте 1945 года – в город Гмюндт (Австрия). 

Остальная часть личного состава выбыла в Белград, 

где на ее базе было развернуто подразделение 

«Айнхайт Штурм», также готовившее и засылав-

шее в советский тыл агентов-армян из числа жите-

лей балканских стран. В январе 1945 года это под-

разделение выбыло в местечко Кессельхели (Вен-

грия), при приближении передовых советских 

частей переместилось в город Берген на острове 

Рюген (Германия), в марте 1945 года группа при-

была в город Эгер (Чехословакия), последним 

пунктом размещения группы был город Парна близ 

Дрездена [8, с. 58, 61, 71-75; 9, с. 62, 66-68]. 

В контексте рассматриваемой нами темы не 

имеет принципиального значения вопрос о том, 

сколько конкретно диверсантов и террористов за-

вербовал Нжде для спецслужб нацистской Герма-

нии – 12, 32 или 43. Важно другое, – в современной 

России доподлинно знают, что Нжде был секрет-

ным агентом нацистов, крупным вербовщиком 

агентуры не просто для разведывательно-агентур-

ной работы, а для совершения диверсионно-терро-

ристических актов в тылу действующей армии и на 

территории страны, о чем честно пишут в офици-

альном издании Министерства обороны еще в 2013 

году (органы государственной безопасности СССР 

доподлинно знали об этом за 70 лет до этой даты, а 

систематизировали и опубликовали соответствую-

щую информацию десять лет спустя). Однако через 

6 лет после этого у Министерства иностранных дел 

России хватает наглости утверждать, что в отноше-

нии Нжде имеется лишь какая-то невнятная и не-

определенная «информация о сотрудничестве с 

Третьим рейхом», хотя каждый его жест, даже са-

мый маленький, в интересах нацистов был допод-

линно установлен следствием и оценен судом еще 

в 1948 году. При наличии такого межведомствен-

ного диссонанса оценок внутри самой России стоит 

ли рассчитывать на их объективность и беспри-

страстность при ретрансляции на международное 

сообщество? Информация из какого еще компе-

тентного источника нужна МИД России, чтобы 

наконец-то честно и со всей определенностью при-

знать, что Нжде – активный армянский коллабора-

ционист нацистской Германии, и поэтому уста-

новка ему памятников не только в Ереване, но и в 

других местностях Армении есть ни что иное, как 

проявление государственной политики героизации 

нацизма в этой стране?  

В годы Великой Отечественной войны Нжде 

разыскивался по линии СМЕРШ-НКГБ-МГБ не как 

агент Абвера, СД или гестапо, а как политический 

лидер армянского коллаборационизма в интересах 

Третьего рейха, один из высокопоставленных 

функционеров армянской диаспоры в Европе, мас-

сово сотрудничавшей с нацистами в годы Второй 

Мировой войны. Идеологическая или политическая 

составляющая его пособничества нацистам в глазах 

советского военно-политического руководства 

представляла собой гораздо большую угрозу СССР 

и его вооруженным силам в сравнении с той, какую 

может представлять агент-одиночка без реальных 

контактов в тылу Красной армии. Поэтому органы 

государственной безопасности и военной контрраз-

ведки, начиная с 18 июля 1943 года, в соответствии 

с ориентировкой НКГБ СССР № 2/6/3563 разыски-

вали его как «активного в прошлом дашнака, быв-

шего поручика болгарской армии, организовавшего 

отдельную армянскую национал-социалистиче-

скую партию по типу гитлеровской, члена Армян-

ского национального комитета в Берлине» [1, л. 128 

об, 175-175 об ]. Таким образом, в 1943 или в 1948 

году ни у кого не вызывал сомнения тот факт, что 

Нжде – нацист и создатель армянской нацистской 

партии, перевод названия которой на русский язык 

звучал как «Расисты», однако с наступлением XXI 



44 Sciences of Europe # 40, (2019) 

века мнение в отношении него и в Армении, и в 

России поменялось на диаметрально противопо-

ложное: в Ереване он начал и продолжает воспри-

ниматься в искусственно созданном образе нацио-

нального героя, а в Москве – как «неоднозначный 

политический деятель националистического толка, 

в отношении которого имеется информация о со-

трудничестве с Третьим рейхом», героизация идео-

логии и личности которого согласно заявлению 

официального представителя МИД России М. Заха-

ровой является «внутренним делом Армении». 

Преступная деятельность таких людей, как 

Нжде, получила юридическую оценку в приговоре 

Международного военного трибунала Нюрнберге 

от 1 октября 1946 года. В соответствии со статьей 9 

статута (устава) Международного военного трибу-

нала главным критерием и основанием привлече-

ния к ответственности отдельных лиц являлось 

признание трибуналом «группы или организации», 

членом которой он являлся в годы Второй мировой 

войны на службе Третьего рейха, «преступной ор-

ганизацией». В этом качестве приговором Нюрн-

бергского трибунала были признаны руководящие 

органы Национал-социалистической рабочей пар-

тии Германии (НСДАП), гестапо и СД, организация 

и войска СС, СА, правительственный аппарат, Ге-

неральный штаб и Верховное командование 

нацистской Германии. К числу нацистских пре-

ступников из гестапо и СД среди прочих были от-

несены «члены СД, в том числе все местные пред-

ставители и агенты, почетные или какие-либо дру-

гие, независимо от того, являлись ли они 

формально членами СС или нет» [5, т. 8, с. 637-639, 

644-650]. Нжде, согласно показаниям его куратора 

из СД Петера Камсаракана, а также многих других 

свидетелей, нейтрализованных органами военной 

контрразведки и государственной безопасности, с 

1942 по 1944 год являлся местным агентом СД. Он 

активно действовал на территории Болгарии, Гер-

мании, современной Северной Македонии, состоял 

на жаловании у данной организации нацистской 

Германии, признанной приговором Международ-

ного военного трибунала в Нюрнберге преступной. 

Согласно статьям 9 и 10 статута (устава) данного 

международного судебного органа, один только 

факт принадлежности какого-либо лица к такой ор-

ганизации сам по себе является основанием считать 

его нацистским преступником без срока давности и 

невзирая на все былые заслуги [5, т. 1. с. 148-149; 7, 

№ 11, с. 166-183]. В связи с чем надо отчетливо по-

нимать, что Нжде был не невинным пособником 

нацизма, как его пытается представить сегодня ар-

мянская пропаганда, а именно нацистским преступ-

ником в полном соответствии со статутом (уста-

вом) и приговором Международного военного три-

бунала в Нюрнберге, поэтому мемориализация 

памяти о нем, проводящая на государственном 

уровне в Армении, является ни чем иным как геро-

изацией нацизма в этой стране. 

МИД России в своем докладе «О ситуации с 

героизацией нацизма, распространении неонацизма 

и других видов практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости» от 6 мая 2019 года не осуждает, а по 

факту реабилитирует власти Армении за осуществ-

ляемую ими практику героизации личности и идео-

логии нацистского преступника Нжде, хотя все вся-

кого сомнения по дипломатическим каналам регу-

лярно получают достаточное количество 

свидетельств об этом. Данный факт объясняется 

просто, – в России также реализуется эта порочная 

практика, свидетельством чего является установка 

еще в 2012 году мемориального знака Нжде на тер-

ритории армяно-григорианского храма Успения 

Пресвятой Богородицы в городе Армавир Красно-

дарского края России. Впрочем, как может внешне-

политическое ведомство России осуждать героиза-

цию нацизма в Армении, когда аналогичная прак-

тика осуществляется в его собственной стране при 

равнодушии и попустительстве региональных и 

местных властей, несмотря на многолетние и мно-

гочисленные протесты местной общественности 

неармянской национальности, о чем на протяжении 

семи последних лет неоднократно писали феде-

ральные и местные средства массовой информа-

ции? 
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано динаміку поголів’я птиці і виробництва продукції птахівництва у період 

1990-2018 рр., наведено заходи, які запроваджувала держава з метою забезпечення розвитку птахівництва. 

Показано, що була створена нова структура – асоціація «Союз птахівників України», проте наукове забез-

печення галузі птахівництва в основному здійснював Інститут птахівництва, який зазнав структурних змін 

і наразі має статус Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук.  

ABSTRACT 

The article analyzes the dynamics of poultry stock and poultry production in the period from 1990 to 2018, 

the measures which the state has introduced in order to ensure the development of poultry farming are sets out. It 

was shown that a new structure namely the Association "Poultry Union of Ukraine" was created, but scientific 

support of the poultry industry was carried out mainly by the Institute of Poultry, which has undergone a structure 

change and now has the status of the National Research Station of Poultry of National Academy of Agrarian 

Sciences. 

Ключові слова: птахівництво, птиця, крос, виробництво яєць, виробництво м’яса  
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Галузь птахівництва в Україні посідає одне з 

провідних місць у забезпеченні населення України 

продуктами харчування, зокрема тваринного похо-

дження з високим вмістом повноцінного протеїну. 

Останнім часом у загальному виробництві м’яса ча-

стка пташиного м’яса постійно зростає. Так, зок-

рема, у 2016 році у сільськогосподарських підпри-

ємствах частка птиці у загальній кількості реалізо-

ваної на забій (у живій масі ) худоби і птиці 

становила 65,2% [8, с.3-6 ].  

Є окремі публікації вчених, в яких досліджу-

ються економічні, галузеві проблеми, висвітлено 

проблеми птахівництва у певний період [1, 2, 7, 14, 

16,19]. Однак в історіографії відсутні публікації 

щодо організаційних і наукових засад розвитку пта-

хівництва в Україні у період незалежності. 

У зв’язку з цим, метою досліджень було про-

аналізувати та узагальнити основи наукового су-

проводу розвитку птахівництва в незалежній Укра-

їні.  

Наразі вітчизняне птахівництво є високорозви-

неною і конкурентоспроможною галуззю. Та у 90-х 

роках ХХ століття, з розпадом СРСР, в Україні від-

бувалась загальноекономічна криза, яка негативно 

вплинула і на птахівництво. Так, статистичні дані 

свідчать, що упродовж 1991-1997 рр. у господарст-

вах усіх категорій стрімко зменшувалось поголів’я 

птиці (табл.1). Однак вже у 1998 році спостеріга-

лось навіть деяке збільшення чисельності птиці і до 

2001 року даний показник майже стабілізувався з 

порівняно невеликими коливаннями. З 2002 року 

відбувалось збільшення загального поголів’я птиці 

усіх видів, і станом на 1 січня 2014-го становило 

230,3 тис. голів, проте це на 24,8 тис. менше порів-

няно з 1990 роком. Надалі, внаслідок політичних 

змін в Україні, поголів’я птиці враховувалось без 

урахування Автономної Республіки Крим, м. Сева-

стополя та частин територій у Донецькій та Луган-

ській областях. І впродовж 2014-2015 рр. поголів’я 

птиці знову зменшувалось та потім стабілізувалось 

і у 2018-му почало відновлюватись. 

Динаміка виробництва продукції птахівництва 

в Україні за часи незалежності також була різною  
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Таблиця 1 

Поголів’я птиці у господарствах усіх категорій станом на 1 січня, млн. голів [3] 

Рік Поголів’я птиці Рік Поголів’я птиці 

1990 255,1 2005 152,8 

1991 246,1 2006 162,0 

1992 243,1 2007 166,5 

1993 214,6 2008 169,3 

1994 190,5 2009 177,6 

1995 164,9 2010 191,4 

1996 149,7 2011 203,8 

1997 129,4 2012 200,8 

1998 123,3 2013 214,1 

1999 129,5 2014* 230,3 

2000 126,1 2015* 213,3 

2001 123,7 2016* 204,0 

2002 136,8 2017* 201,7 

2003 147,4 2018* 204,8 

2004 142,4 2019* 211,7 

Примітка.*  дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

 

Так, наприклад, відповідно до поголів’я птиці 

в Україні у 1991-1997 рр. відбулось і зменшення ви-

робництва яєць (табл. 2). Та вже з 1998-го спостері-

галось динамічне, без будь-яких коливань, збіль-

шення їх кількості, яке тривало до 2013 року. На-

далі виробництво яєць зменшувалось за причин, які 

ми вже вказували, характеризуючи зменшення по-

голів’я птиці у вказаний період. У нових ринкових 

умовах керівники кожного птахівничого підприєм-

ства окремо почали шукати вихід із становища, що 

склалось. Вони закуповували у західних країнах 

птицю сучасних кросів, обладнання, кормові доба-

вки, ветеринарні препарати. Це надало можливість, 

починаючи з 1998 року, збільшити виробництво 

яєць і м’яса птиці.  

Таблиця 2 

Виробництво яєць у господарствах усіх категорій, млн. шт. [3] 

Рік Виробництво яєць, млн. шт. Рік Виробництво яєць, млн. шт. 

1990 16286,7 2005 13045,9 

1991 15187,8 2006 14234,6 

1992 13496,0 2007 14062,5 

1993 11793,8 2008 14956,5 

1994 10153,7 2009 15907,5 

1995 9403,5 2010 17052,3 

1996 8763,3 2011 18689,8 

1997 8242,4 2012 19110,5 

1998 8301,4 2013 19614,8 

1999 8739,7 2014* 19587,3 

2000 8808,6 2015* 16782,9 

2001 9668,2 2016* 15100,4 

2002 11309,3 2017* 15505,8 

2003 11477,1 2018* 16132,0 

2004 11955,0   

Примітка.*  дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

 
У нових ринкових умовах керівники кожного 

птахівничого підприємства окремо почали шукати 
вихід із становища, що склалось. Вони закупову-
вали у західних країнах птицю сучасних кросів, об-
ладнання, кормові добавки, ветеринарні препарати. 
Це надало можливість, починаючи з 1998 року, збі-
льшити виробництво яєць і м’яса птиці.  

Однак, хоча в результаті заходів щодо стабілі-
зації і нарощування виробництва продукції птахів-
ництва, інвестування та технічного переоснащення 
галузі з 1998 року намітилась тенденція до її відро-
дження все ж таки залишалась низка проблем, що 

потребували комплексного підходу вирішення на 
рівні держави. А тому, з метою підвищення ефекти-
вності галузі птахівництва, збільшення виробниц-
тва продукції та зміцнення продовольчої безпеки 
України наказом № 485/131 від 31.12.2003 р. було 
затверджено цільову програму «Птахівництво» [11, 
20]. Цим наказом передбачалось створити контро-
льно-випробувальні станції з випробування яєчних 
і м’ясних кросів курей та організувати племінний 
птахівничий завод курей м’ясних порід. Однак цей 
пункт наказу так і залишився невиконаним до сих 
пір. 
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На початку ХХІ століття в Україні відро-
дження птахівництва супроводжувалось активним 
завезенням птиці яєчних і м’ясних кросів із-за кор-
дону. Це призвело до того, що зменшувалась частка 
кросів птиці вітчизняної селекції. Так, зокрема, у 
Державному підприємстві «Дослідне господарство 
«Бірки» Інституту птахівництва Української акаде-
мії аграрних наук (УААН) до 2004 року провадили 
поглиблену селекційно-племінну роботу з вихід-
ними лініями трьох кросів яєчних курей «Бі-
рки-2М» «Бірки-117» і «Бірки-колор». Однак, у 
зв’язку з тим, що кроси «Бірки-2М» і «Бірки-117» 
не аутосексні, вони виявились не конкурентоспро-
можними з поширеними аутосексними кросами за-
рубіжної селекції [18, c.1-6]. А тому було прийнято 
рішення припинити племінну роботу з тими кро-
сами та розширити селекцію іншими генетичними 
ресурсами, якісні показники яких відповідали ви-
могам сучасного розвитку птахівництва. Тут слід 
конкретизувати, що в аутосексних кросів у добо-
вому віці півників і курочок можна розрізнити за 
статтю за кольором пуху або за швидкістю росту 
махових пір’їн. Отже, найбільшого поширення за-
знали імпортні кроси птиці. І вже у 2005 році серед 
20 кросів, порід і популяцій яєчних курей, які вико-
ристовували для виробництва харчових яєць у пта-
хівничих господарствах України 16 із них були за-
рубіжної селекції [10]. 

У зв’язку з великим різноманіттям кросів і по-
рід яєчних курей виникла необхідність наукового 
обґрунтування вибору найбільш ефективних кросів 
для їх використання в Україні. А тому наказом 
(№58/11 від 03.02.2005 р. [12]) Міністерства аграр-
ної політики і Української академії аграрних наук 
було затверджено методику і програму проведення 
породовипробування яєчних курей, орієнтовний 
перелік господарств-постачальників інкубаційних 
яєць для проведення даного заходу та кошторис ви-
трат. Координаторами призначались Державний 
науково-виробничий концерн "Селекція", а також 
(за згодою) Виробничо-наукове об'єднання "Укр-
птахопром" і асоціація "Союз птахівників України". 
Виконавцем проведення породовипробування яєч-
них курей був Інститут птахівництва УААН. Однак 
породовипробування яєчних курей так і не було 
проведено. 

Слід також охарактеризувати таку структуру, 
як асоціація «Союз птахівників України», створену 
у червні 2003 року. 

Асоціація «Союз птахівників України»  це до-
бровільне об'єднання українських підприємств-ви-
робників галузі птахівництва, її місія – «форму-
вання сприятливих умов для розвитку галузі птахі-
вництва в Україні» [17]. Завдання цієї асоціації є 
глобальними та всебічними і це, передусім: участь 
у розробці та реалізація програм стабілізації і роз-
витку птахівництва в Україні; підтримка інтересів 
учасників у державних органах; підвищення конку-
рентоспроможності українських виробників проду-
кції птахівництва; надання членам асоціації інфор-
маційної, консультативної, юридичної допомоги і 
представлення їх інтересів у міжнародних та інозе-
мних організаціях; впровадження досягнень нау-
ково-технічного прогресу, проведення семінарів, 
конференцій та інше. Діяльність асоціації загалом 

також спрямована на співпрацю з органами держа-
вної влади України на загальнодержавному рівні. 

Завдяки вкладенню значних фінансових ресур-
сів у реконструкцію та технічне переоснащення і 
розширення виробничих потужностей на тлі вико-
ристання високопродуктивної птиці відбувалось 
збільшення виробництва продукції птахівництва. 
Сприятливе підґрунтя для розвитку птахівництва 
обумовило появу нових птахівничих господарств, 
які потребували наукового супроводу для організа-
ції ведення бізнесу у птахівництві. З цією метою 
вченими Інституту птахівництва УААН було роз-
роблено модельні інвестиційні проекти створення 
птахівницьких підприємств з виробництва продук-
ції птахівництва, а саме: харчових яєць курей, м’яса 
бройлерів, качок, індиків і гусей [5]. Крім цього, 
для спеціалістів Управлінь сільського господарства 
при державних обласних адміністраціях, керівників 
та спеціалістів племінних птахівничих господарств 
в Інституті птахівництва УААН було видано збір-
ник науково-правових актів з племінної справи у 
птахівництві [6]. 

Досвід країн з розвинутим птахівництвом свід-
чив, що поряд з виробництвом м'яса курчат-бройле-
рів перспективним та економічно ефективним пос-
тачальником дієтичного м'яса є індиківництво. У 
70-80-ті роки ХХ століття в Українській РСР було 
створено мережу як племінних, так промислових 
господарств з виробництва м'яса індиків і в історіо-
графії питання щодо наукових і організаційних за-
сад розвитку індиківництва в Українській РСР у 
другій половині ХХ століття вже розглядалось [9, 
с.67-71]. Однак, наприкінці 90-х, внаслідок погір-
шення економічної ситуації в Україні, високої собі-
вартості індичого м’яса, диспаритету цін, індиків-
ництво стало збитковим і поступово занепало. І 
лише державне підприємство «Дослідне господарс-
тво Бірки» здійснювало селекційно-племінну ро-
боту з індиками. У 2004 році було проведено атес-
тацію птахогосподарств, в яких утримували пле-
мінних індиків, і присвоєно їм відповідні статуси. 
Та в цей час простежувалась стійка тенденція до 
відновлення промислового виробництва м'яса інди-
ків, що відбувалось переважно за рахунок завезення 
індиченят фінальних гібридів із-за кордону і вико-
ристання їх лише для вирощування на м'ясо [15]. 
Отже, з метою нарощування обсягів виробництва 
м'яса індиків, як складової збільшення виробництва 
продуктів харчування загалом та покращення соці-
ально-економічного стану, наказом Міністерства 
аграрної політики України (№340 від 21.05.2007 
[13]) було затверджено Програму розвитку індиків-
ництва в Україні на період до 2015 року. Наукове 
забезпечення було покладено на Інститут птахівни-
цтва УААН. У результаті багаторічної селекційно-
племінної роботи українських вчених було ство-
рено крос індиків «Харківський». І у 2007 році на-
казом Міністерства аграрної політики України та 
Української академії аграрних наук за № 780/110 
було затверджено поєднувальні вихідні ліній «5» і 
«6» індиків кросу «Харківський» у складі восьми 
мікроліній [2]. Та все ж у більшості господарств для 
виробництва м’яса індиків вже використовували ін-
диків кросів закордонної селекції. Ця тенденція 
спостерігається і наразі. Станом на 1 січня 2019 
року поголів’я індиків у підприємствах в Україні 
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становило 778,5 тис. та основне поголів’я птиці – це 
кури-несучки і курчата-бройлери. Однак у невели-
кій кількості у підприємствах є також гуси 
(260,4 тис.), качки (353,3 тис.), перепели (758,6 тис.) 
і страуси (0,9 тис.) [13]. 

Таким чином, птахівництво в Україні наразі є 
високорозвинутою галуззю. Упродовж усього пері-
оду за часи незалежності країни важливу роль в ор-
ганізаційному і науковому забезпеченні птахівниц-
тва постійно відігравав Інститут птахівництва 
УААН, який у 2011 р. був реорганізований і перет-
ворений у науковий підрозділ Інституту тваринни-
цтва Національної академії наук України (наказ 
№297 від 03.11.2011 р.), а з грудня 2013 р. (наказ 
Національної академії аграрних наук №166 від 
10.12.2013 р.) має статус Державної дослідної стан-
ції птахівництва, яка підпорядкована Національній 
академії аграрних наук України. 

Висновки. Галузь птахівництва України за 
часи незалежності зазнала як періоди занепаду 
(1991-1997 рр.), стабілізації, так і поступового від-
новлення. І хоча тієї кількості птиці, яка налічува-
лось в Україні у 1990 році не досягли і у 2018-у, од-
нак виробництво яєць уже у 2010 році перевершило 
показники 1990-го. Для забезпечення розвитку пта-
хівництва на державному рівні було прийнято ни-
зку заходів: затверджено цільову програму «Птахі-
вництво», програму розвитку індиківництва, прове-
дення породовипробування яєчних кросів курей 
тощо. Однак не все із запланованого було виконано. 
Та незважаючи на це, галузь птахівництва в Україні 
продовжує розвиватись.  
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АНОТАЦІЯ 
В статті на основі критичного огляду та аналізу літературних джерел досліджено проблеми і перспе-
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вах становлення її нової парадигми. Доведена необхідність вивчення толерантності не лише як правового 

феномену чи цінності права, але у якості методологічного принципу юриспруденції. 
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Постановка проблеми. Автор виходить із 

тези, що “сучасна методологія юриспруденції в 

умовах глобалізації, інформатизації та індивідуалі-

зації суспільства плюралістична за своєю приро-

дою, оскільки стверджує наявність різних підходів 

до права і держави. Зазначене дозволяє констату-

вати становлення нової парадигми методології 

юриспруденції” [1,с.33]. 

Питання методології юриспруденції не можуть 

бути обмежені лише філософськими чи правовими 

рамками, вони повинні ставитися у широкому соці-

окультурному контексті. Тому що “головне призна-

чення будь якого методу – на підставі відповідних 

принципів забезпечити успішне рішення визначе-

них пізнавальних і практичних проблем, приріст 

знання, оптимальне функціонування і розвиток тих 

чи інших об’єктів” [2,с.170]. 

Категорія толерантності в умовах інформацій-

ного суспільства, в умовах комунікативних впливів 

через соціальні мережі, де відбуваються активні ко-

мунікативні процеси в обговоренні суспільно – пра-

вових проблем набуває характер правової основи 

здійснення соціальної комунікації в забезпеченні 

легітимності права і законності в суспільстві.  

В умовах формуванням змішаної методології 

юриспруденції назріла проблема необхідності до-

вести і використовувати толерантність у вигляді 

методологічного принципу, оскільки методологічні 

принципи – це загальні вимоги, які пред’являють до 

змісту, структури і способу організації наукового 

знання.  

Аналіз досліджень і публікації останніх ро-

ків. У якості теоретичної бази статті використову-

валися праці наступних вітчизняних и зарубіжних 

науковців: Оборотова Ю.М., який значну увагу 

приділяє дослідженню тенденцій розвитку методо-

логії юриспруденції, Горобця К., який досліджує 

толерантність як правову цінність, Мандель Р.Я., 

яка обґрунтовує толерантність у якості умови запо-

бігання дискримінації, Петухова Т.М., яка дала те-

оретико-методологічний аналіз поняття толерант-

ності, Чернушенка Д. А., який розглянув толерант-

ність як світоглядну основу правосвідомості в 

умовах інформаційного суспільства, Тарасишиної 

О.М., яка дослідила співвідношення справедливо-

сті і толерантності, Галицького І. В., який дослі-

джує толерантність в правовому житті сучасної Ук-

раїни, Пірен М.І., який обґрунтував толерантність 

як чинник злагоди та консолідації в сучасному сус-

пільстві, Мукомель В. І., Паіна Е. А., які розглянули 

толерантність як спосіб боротьби проти ксенофо-

бій, Троицкої О.В., яка дослідила механізм форму-

вання етичної толерантності, Розенау Дж., який за-

пропонував у теорії міжнародних відносин прин-

цип толерантності (неабсолютності) як один серед 

основних принципів методології. 
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Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Згідно ретроспективному аналізу 

історії вивчення толерантності як правового фено-

мену, відзначаючи глибину зазначених досліджень, 

необхідно підкреслити відсутність дослідження то-

лерантності у якості методологічного принципу 

юриспруденції. Оскільки залишається відкритим 

питання необхідності наповнення методології 

юриспруденції “концептуальними ідеями, принци-

пами, підходами, методами, прийомами, вибудову-

вання зв’язків концептуального і інструменталь-

ного рівня, твердження особливостей методологіза-

ції дослідницької діяльності в сфері права і 

держави, – все це становить актуальне завдання но-

вої корекції комплексу методологічних проблем з 

просуванням до сучасного бачення методології 

юриспруденції. Пошуки і юридизація нових мето-

дологічних підходів для осягнення правової матерії 

призводять до просування в напрямку формування 

так званої змішаної методології юриспруденції в 

порядку принципу додатковості. Особливість су-

часної дослідницької позиції, що складається і ха-

рактеризується відкритістю дисциплінарних кордо-

нів, методологічним плюралізмом, використанням 

змішаних методологій” [3,с.8]. 

Мета статті. Метою статті є обґрунтування не-

обхідності вивчення толерантності не лише як пра-

вового феномену чи цінності права, а й необхідно-

сті вивчення її у якості методологічного принципу 

юриспруденції. Для досягнення поставленої мети 

сформовано наступні задачі:  

– на основі критичного огляду та аналізу лі-

тературних джерел дослідити проблеми і перспек-

тиви розвитку принципу толерантності у методоло-

гії юриспруденції;  

– дослідити нормативний і доктринальний 

статус толерантності; 

– розглянути актуальність корекції методо-

логії юриспруденції в умовах становлення її нової 

парадигми; 

– довести необхідність вивчення толерант-

ності у якості методологічного принципу юриспру-

денції.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Принципи права за своєю сутністю є узагаль-

неним відображенням об’єктивних закономірнос-

тей розвитку суспільства. “Загальні принципи – це 

ідейна основа об’єктивного права” [4,с.50], що ви-

значають нормотворчу і правозастосовну діяль-

ність, яка координує функціонування механізму 

правового регулювання, є критеріями оцінки право-

вої природи рішень органів держави і дій громадян, 

формують правове мислення і правову культуру, 

цементують систему права. Принципи права вини-

кають при наявності відповідних об’єктивних умов, 

мають історичний характер або відображають ре-

зультати раціонального, наукового осмислення за-

кономірностей розвитку об’єктивної дійсності 

[5,с.134]. 

Принцип толерантності притаманний всім га-

лузям права, оскільки відображає природу, якісну 

своєрідність права у цілому. Наприклад, впрова-

дження принципу толерантності мало вплив на 

сферу кримінально-правового регулювання, яка 

взагалі змінила відношення до системи покарання. 

Відношення до покарання пов’язане з менталітетом 

конкретної нації. Так вітчизняний менталітет 

сприймає покарання як справедливу кару за скоєне, 

а в багатьох європейських країнах покарання – це 

насильство над особистістю. Така різниця поясню-

ється різними життєвими обставинами, в яких фор-

мувалась державність різних народів. Чим вище рі-

вень життя в суспільстві, тим вище рівень толеран-

тності, чим нижче рівень життя в суспільстві, тим 

вище рівень насильства, агресії і нижче рівень то-

лерантності.  

“Толерантність – одна з цінностей, що тради-

ційно асоціюється з європейським стилем право-

вого мислення” [6,с.99-100]. Але до такого “ста-

тусу” принцип толерантності мав довгий шлях. Ві-

домо, що менталітетом європейців були породжені 

самі руйнівні війни. За великим рахунком можна 

стверджувати, що весь розвиток європейської куль-

тури – це ланцюг війн, революцій та інших форм 

прояву агресії. Починаючи від завоювань Олексан-

дра Македонського і Стародавнього Риму, через усі 

епохи і покоління проявляється агресивність євро-

пейської цивілізації, що визначається наявністю ку-

льтури мілітаризму в менталітеті європейців. Єв-

ропа паразитувала на колоніях, при цьому мисли-

телі продовжували розвивати ідеї лібералізму і 

демократії. Ще за часів античної філософії в надрах 

гуманізму зародилася ідея толерантності, якій су-

дилося стати визнаною цінністю культури лише у 

часи очевидного розквіту європейської цивілізації 

через багато століть. 

Сучасний англійський фахівець в області дос-

лідження цивілізацій Р. Осборн пов’язує зміну 

сприйняття європейської цивілізації з формуван-

ням культури мілітаризму, вираженого в менталі-

теті європейців, що привів до двох світових воєн 

(перша забрала до 5 млн. жертв, друга - до 60 млн) 

і ряду «локальних» воєн після них; з втратою віри в 

ідею прогресу, пов’язану з розумінням ілюзорної 

природи людських досягнень; з кризою суспільних 

інститутів, які повинні служити опорою цінностей 

західного світу [7,с.422-432]. Саме з культурою мі-

літаризму, вираженого в менталітеті європейців, 

пов’язують появу в Європі феноменів нігілізму і те-

роризму як реакції на розчарування ілюзією «євро-

пейської цивілізації» і спроби відродження власної 

культури. 

А до сучасної вимоги дотримання толерантно-

сті також «спонукали тривожні виклики глобаліза-

ції: 

– хвилі соціальної деструкції в безлічі країн; 

– непередбачувані негативні наслідки техні-

чного прогресу; 

– потужні потрясіння в арсеналі загально-

людських цінностей культури; 

– епідемія екстремізму і терору; 

– все більш виразні загрози самій світобудові 

людства » [8,с.162]. 

З усвідомленням кризи європейської культури 

в період декадансу кінця XIX - початку XX, коли 
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західна християнська культура переживає драмати-

чний процес, суттю якого є переоцінка традиційних 

цінностей, або конкретніше, християнської метафі-

зики відбувається зміна сприйняття. «Лише до кі-

нця минулого століття об’єднані нації, нарешті, по-

бачили в толерантності один із шляхів до особливо 

конструктивного діалогу і до дійсного умиротво-

рення» [8,с.162]. В результаті слово «мир» набуло 

нового значення. «Колишні покоління сприймали 

світ як тимчасову відсутність війни. Для нас же світ 

– це неможливість, неймовірність війни» [9,с.18]. 

«Вперше в історії настав час, коли багато уря-

дів, фірми і приватні особи планують найближче 

майбутнє без думок про можливе кровопролиття. 

Ядерна зброя перетворило війну між наддержавами 

в божевільний акт колективного самогубства і тим 

самим змусило керівників найпотужніших держав 

планети шукати мирні способи вирішення конфлік-

тів» [9,с.17]. 

Що ж в третьому тисячолітті робить толерант-

ність затребуваною в більшості розвинутих дер-

жав? Скоріш за все пов’язано це з інструменталь-

ними можливостями толерантності. Безумовно, то-

лерантність тісно переплетена з тими ідеями та 

благами, які традиційно асоціюються з правом: сво-

бода, рівність, справедливість, гуманність тощо. 

Утім питання щодо ціннісного статусу толерантно-

сті в праві є набагато складнішим.  

Згідно ретроспективному аналізу історії ви-

вчення толерантності як правового феномену слід 

відмітити відсутність дослідження толерантності у 

якості методологічного принципу.  

Так, низка міжнародних документів надають 

толерантності статусу основи сучасного правового 

світогляду. 

Першим міжнародно-правовим документом, в 

якому розкривається суть толерантності, є проголо-

шена та підписана Декларація принципів толерант-

ності ЮНЕСКО 16 листопада 1995 р. Толерантність 

визначається наступним чином: “цінність і соціа-

льна норма громадянського суспільства, яка прояв-

ляється у праві всіх індивідів громадянського сус-

пільства бути різними, забезпеченні стійкої гармо-

нії між різними конфесіями, політичними, 

етичними і іншими соціальними групами, повазі до 

різноманітності різних світових культур, цивіліза-

цій і народів, готовності до розуміння і співпраці з 

людьми, які відрізняються за зовнішністю, мовою, 

переконаннями, звичаями і віросповіданнями” [10]. 

В Декларації зафіксовані головні рівні упрова-

дження принципів толерантності: особистий, дер-

жавний, соціальний. Особливе значення авторами 

Декларації надається функціонуванню принципів 

толерантності на рівні держави. Тут толерантність 

означає дотримання неупередженого законодав-

ства, правопорядку і судово-процесуальних та ад-

міністративних норм. Крім того, толерантність та-

кож вимагає надання кожній людині можливостей 

для економічного і соціального розвитку без будь-

якої дискримінації. В Декларації запропоновані і 

шляхи досягнення поставлених перед державою за-

вдань. Це – ратифікація і виконання існуючих між-

народних конвенцій̆ про права людини; розробка 

законодавства, здатного забезпечити в суспільстві 

рівноправні підходи і рівність можливостей̆ для 

всіх груп і окремих людей̆.  

Згідно ст. 1. п. 2 Декларації, толерантність – це 

не поступка, поблажливість чи потурання. Це на-

самперед активна позиція, що формується на основі 

визначення універсальних прав та основних свобод 

людини. Толерантність у будь-якому разі не може 

слуґувати виправданням порушення цих основних 

цінностей, терпимість повинні проявляти окремі 

люди, групи і держави.  

Ст. 1. п. 4 Декларації принципів толерантності 

підкреслює, що прояв терпимості, який співзвуч-

ний повазі прав людини, не означає терпимого від-

ношення до соціальної несправедливості, відмови 

від своїх або поступки чужим переконанням. Це 

означає, що кожен вільний дотримуватися своїх пе-

реконань і визнає таке ж право за іншими. Це озна-

чає визнання того, що люди за своєю природою ро-

зрізняються на вигляд, положенню, мові, поведінці 

і цінностям і мають право жити у світі і зберігати 

свою індивідуальність. Це також означає, що пог-

ляди однієї людини не можуть бути нав’язані ін-

шим.  

Водночас, наголошує Р. Я. Мандель “толеран-

тність мають виявляти кожна людина, групи людей 

та держави. Толерантність у Декларації визначено 

як повагу, прийняття та правильне розуміння бага-

томаніття культур світу, форм самовираження та 

способів людської індивідуальності. Толерантність 

– це гармонія в багатоманітті, доброчесність, яка 

уможливлює досягнення миру та сприяє заміні ку-

льтури війни культурою миру” [11,с.15]. 

Характеристика визначення толерантності в 

Преамбулі Статуту ООН звучить наступним чином: 

«проявляти терпимість і жити разом, у мирі один з 

одним, як добрі сусіди». Визначення толерантності 

отримує не тільки дієве, соціально активне забарв-

лення, але і розглядається як умова успішної соціа-

лізації (інтеграції в систему суспільних відносин), 

яка закладається в умінні жити в гармонії, як з са-

мим собою, так і зі світом людей (мікро- і макросе-

редовищем). 

Крім того принцип толерантності закріплений 

у Всезагальній декларації прав людини 1948 р. [12], 

Конвенції про захист прав людини і основних сво-

бод 1950 р. [13], Декларації про ліквідацію всіх 

форм нетерпимості и дискримінації на основі релі-

гії або переконань 1981 р. [14], Декларації принци-

пів терпимості 1995 р. [15], а також заходить своє 

відображення у Международному пакті про циві-

льні і політичні права 1966 р., Рамочнои конвенції 

про захист національних меншин 1995 р., Постано-

вах Європеиского парламенту про секти у Європі 

1996 р., Рекомендаціях Парламентскоиї асамблеї 

Ради Європи «Релігія і зміни у Центральній і Схід-

ній Європі» 2002 р., актах Організації про безпеку і 

співробітництво в Європі та інших.  

Крім того, Європейський Суд по правам лю-

дини надає практичну важливість принципу толе-

рантності, посилаючись на наявність цього прин-

ципу як на ознаку «демократичного суспільства» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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(наприклад п. 30 Справа Баранкевич проти Російсь-

кої Федерації) [16]. 

Серед юристів дослідників толерантності мо-

жна зустріти різноманітні ракурси її визначення.  

В рамках правового підходу феномен «толера-

нтність» розуміється як вимога побудови суспільс-

тва, заснованого на праві (Дж. Горман, Н. Маккор-

мік, В. С. Соловйов). 

Р. Я. Мандель, досліджуючи шляхи недопу-

щення дискримінації, розглядає толерантність як 

важливу умову її запобігання в широкому аспекті, 

“яка не просто впливає на забезпечення миру та вза-

єморозуміння під час взаємодії людей, а забезпечує 

і гарантує повагу та ціннісне ставлення до усього 

відмінного” [11,с.13].  

Дослідниця Т. Н. Петухова наголошує, що на 

сучасному етапі розвитку української держави “в 

юриспруденції толерантність розглядається як ви-

мога побудови товариства не на загальнообов'язко-

вої ідеології, а на мінімумі загальнообов’язкових 

правил співжиття (на праві). 

При цьому слід відмітити, що акцент на певну 

галузь не сприяє однозначному тлумаченню тер-

міну: кожен дослідник, як правило, виводить вла-

сну дефініцію толерантності” [17,с.21].  

Крім того, при визначенні толерантності Т. Н. 

Петухова вважає за необхідним виходити зі 

слов’янського лексичного значення слова «толера-

нтність», яке означає добродушність, миролюб-

ність, при цьому необхідно підкреслити свідоме ак-

тивне ставлення до іншого, не схожим на тебе, а го-

ловне – толерантність має юридичні межі – 

гарантовані законом припинення протиправної по-

ведінки етнічного характеру [17,с.22].  

Пошук оптимальних шляхів вирішення багато-

гранної проблеми толерантності повинен вестися 

одночасно на двох рівнях: індивідуальному і сус-

пільному.  

Толерантність на індивідуальному рівні озна-

чає, що кожен є вільним у виражені і дотримані 

своїх переконань і визнає таке ж право за іншими. 

Це означає визнання того, що люди за своєю при-

родою розрізняються на вигляд, положенню, мові, 

поведінці і цінностям і мають право жити у світі і 

зберігати свою індивідуальність.  

Суспільний рівень толерантності стосується 

процедури і характеру спілкування: напрацювання 

технології толерантної поведінки, розробки право-

вої бази, етикету [18,с.101]. 

Толерантність означає терпимість до іншого 

світогляду, способу життя, поведінки і звичаїв. Со-

ціальна толерантність полягає в усвідомленні і на-

данні іншим їх права жити відповідно до власного 

світогляду і служити цінностям їх самобутньої ку-

льтури. Соціальна толерантність означає прий-

няття, правильне розуміння і повагу інших культур, 

способів самовираження і прояву людської індиві-

дуальності. Толерантне відношення розглядається 

як соціальна цінність, що забезпечує права людини, 

свободу і безпеку [18,с.99]. 

У вітчизняній юриспруденції О. М. Тарасиши-

ною здійснювалися спроби обґрунтувати ідею, від-

повідно до якої толерантність є не просто цінністю, 

якій надано правового значення (тобто цінністю-

ціллю), а цінністю, яка є правовою за своїм змістом 

(тобто цінністю-засобом). “Толерантність – це одна 

із чеснот і високих цінностей, що передбачає по-

шану і визнання рівності, відношення до іншої лю-

дини як до рівно достойної особи, що виражається 

у свідомому придушенні відчуття неприйняття, ви-

кликаного всім тим, що знаменує в іншому інше, 

при цьому припускаючи настроєність на порозу-

міння і діалог з іншим, визнання и пошану його 

прав на відмінність, відмову зведення різноманіття 

до одноманітності або переважання будь-якої од-

нієї точки зору, а також від домінування, насильс-

тва і насильницьких дій проти іншого через ви-

знання у кожній людині рівноцінної істоти, яка має 

право на власні переконання, визнання різних люд-

ських культур, норм поведінки, прав іншого.  

Толерантність у якості властивості юридичної 

діяльності є результатом тривалого розвитку грома-

дянського суспільства. Толерантність можлива в 

суспільстві, де в результаті соціального і політич-

ного розвитку визнаються права та законні інтереси 

спільноти. Сучасна культура толерантності при 

здійсненні юридичної діяльності формується у гос-

трому протиборстві. Вирішальними чинниками фо-

рмування суспільної толерантності є зовнішні 

умови існування індивіда, соціальної групи і суспі-

льства в цілому. Принцип толерантності диктує не-

обхідність зближення, взаєморозуміння, взаємозба-

гачення, в решті-решт, конвергенції та інтеграції 

світоглядних установок і поведінкових пріоритетів 

людей» [19].  

Подібне ставлення до толерантності як до цін-

ності-засобу відстоював І. В. Галицький. Сама то-

лерантність, згідно висновку, «це активність, яка 

урівноважує крайнощі орієнтаційних позицій, як 

шанобливого відношення до думок і вчинків інших 

людей, які не співпадають із власними» [20,с.19].  

М. І. Пірен підкреслює, що нагальною пробле-

мою в сучасному українському суспільстві є фор-

мування толерантності, як ознаки впевненості осо-

бистості в собі, відкритості та демократичності, що 

сьогодні повинні враховувати політики та науковці. 

Толерантність – це активна соціальна поведінка, до 

якої людина приходить добровільно и свідомо та 

розглядається як складник громадянської вихова-

ності. Толерантність – це: співпраця и дух; партнер-

ство під час організації діяльності вищих навчаль-

них закладів; готовність сприймати думку іншого в 

колективі; визнання різноманітності світу; форму-

вання культури діалогу між представниками різних 

національностей; відмова від домінування і заподі-

яння шкоди; повага до людської гідності тощо. Фо-

рмуванню толерантності сприяють знання, відкри-

тість спілкування, свобода думки, совісті, переко-

нань, духовність, інноваціиність [21,с.54]. 

До недавніх пір таке поняття, як толерантність, 

не зустрічалося ні в одній з галузей вітчизняного 

права. В українському законодавстві застосовува-

лися лише поняття, схожі до толерантності за своїм 

змістом, наприклад, поняття про права і свободи 

громадян у Законі України «Про свободу совісті та 

релігійні організації» 1991 р., Законі “Про засади 
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внутрішньої і зовнішньої політики” 2010 р., у Циві-

льному кодексі 2003 р. та інших. 

Так у ст. 13 Цивільного кодексу закріплено, що 

при здійсненні своїх прав особа зобов’язана утри-

муватися від дій, які могли б порушити права інших 

осіб, вона має дотримуватися моральних засад сус-

пільства. До того ж, не допускаються дії особи, що 

чиняться з наміром завдати шкоди інший особі, а 

також зловживання правом в інших формах. Учас-

ники цивільних правовідносин повинні здійсню-

вати цивільні права розумно, добросовісно, відпо-

відно до вимог актів цивільного законодавства або 

договору, дотримуючись моральних засад суспіль-

ства. Під здійсненням цивільних прав слід розуміти 

реалізацію учасником цивільних правовідносин на 

власний розсуд можливостей, визначених змістом 

його суб’єктивних цивільних прав. Однак, будь-яке 

із суб’єктивних цивільних прав має свої межі, оскі-

льки це є мірою можливої поведінки учасників ци-

вільних правовідносин.  

У Цивільному процесуальному кодексі Укра-

їни є посилання на обов’язкове додержання прин-

ципу толерантності при вчиненні процесуальних 

дій. Ця норма закріплена у ст. 5 ЦПК України і зо-

бов’язує суд поважати честь і гідність усіх учасни-

ків цивільного процесу і здійснювати правосуддя 

на засадах їх рівності перед законом і судом незале-

жно від раси, кольору шкіри, політичних, релігій-

них та інших переконань, статі, етнічного та соціа-

льного походження, майнового стану, місця прожи-

вання, мовних та інших ознак. Ця норма вміщує два 

положення, які потребують толерантності, а саме: 

суд зобов’язаний поважати честь і гідність усіх уча-

сників цивільного процесу; здійснювати правосу-

ддя на засадах їх рівності перед законом і судом. 

Стаття 10 ЦПК України вказує, що сторони та інші 

особи, які беруть участь у справі, мають рівні права 

щодо подання доказів, їх дослідження та доведення 

перед судом їх переконливості. Це положення гара-

нтує сторонам рівні процесуальні можливості з ме-

тою захисту їх порушених, оспорюваних, невизна-

них прав та свобод і законних інтересів. Окрім того, 

нормами ЦПК України встановлено, що суддя не 

може розглядати справу у разі иого нетолерантно-

сті, якщо є обставини, які викликають сумнів в 

об’єктивності та неупередженості судді. За такої 

умови суддя підлягає відводу.  

Не можна не погодитись з висновком О. М. Та-

расишиної, що судове рішення повинне виноситися 

справедливим та толерантним суддею. Тому доці-

льним є закріпити у ЦПК, ГПК, КПК України но-

рму про те, що суддя має бути справедливим та не-

упередженим при ухваленні рішення, а також толе-

рантним при проведенні судового процесу 

[19,с.14]. 

Уявляється, що толерантність – це складне ба-

гаторівневе поняття, основними компонентами 

якого є активна моральна позиція і психологічна го-

товність до терпимості. «У той же час, толерант-

ність не є всепрощенням. Існують межі толерантно-

сті – збереження своєї позиції по відношенню до 

того, до чого взагалі не можна ставитися терпимо: 

як то – «нетерпимість до явищ, в яких закладений 

руйнівний потенціал: злочинності, тероризму, ксе-

нофобії, расизму, антисемітизму і т.п., « нетерпи-

мість до нетерпимості» [22,с.4]. 

Слід погодитись з дослідницею О. В. Троіць-

кою, що «толерантність як складна особистісна як-

ість не є вродженою, вона може і повинна вихову-

ватися» [23,с.500-501]. 

Необхідність виховання високосвідомого гро-

мадянина у дусі толерантності відповідає вимогам 

Закону України «Про освіту», Державній націона-

льній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)», 

«Концепції національного виховання студентської 

молоді», «Національний доктрині розвитку освіти 

України у ХХІ столітті» тощо. Проблеми, викладені 

в перерахованих документах, вагомі, оскільки не-

зважаючи на те, що глобалізаційних загроз багато, 

їм можна запобігти, формуючи толерантне середо-

вище. Це складний поетапний процес цілеспрямо-

ваної діяльності всіх суб'єктів освітнього соціуму, 

який характеризується як перевагами, так і недолі-

ками. Толерантне середовище ґрунтується виклю-

чно на демократичному стилі спілкування та управ-

ління в різноманітних системах відносин, що пе-

редбачає використання різних комунікативних 

засобів, спрямованих на встановлення діалогу та 

спільну взаємодію з подолання та профілактики рі-

зних викликів у суспільстві.  

З огляду на необхідність осмислення и форму-

вання позицій толерантності у суспільстві вища 

школа є одним із найважливіших інститутів вихо-

вання толерантності [21,с.54]. 

Переживання і чуйність зміцнюють і підтри-

мують один одного. Людина не в змозі переживати, 

якщо не володіє чуйністю, і не в змозі розвинути в 

собі чуйність, поки не придбає досвід переживань. 

Чуйність – не абстрактна здатність, яку можна при-

дбати, читаючи романи або слухаючи лекції. Це 

практичний навик, що дозріває тільки в процесі за-

стосування. 
У підтвердження можливості формування 

практичного навику пригадаємо запропонований 
приклад ізраїльського історика Ю. Н. Харарі з чаєм. 
“Я починаю день з дуже солодкого звичайного чаю 
і ранкової газети. Ця чашка – мій спосіб викликати 
ранковий приплив енергії. Одного разу я розумію, 
що між цукром і газетою майже не відчуваю смаку 
чаю. Тоді я зменшую кількість цукру, відкладаю га-
зету, закриваю очі і намагаюся зосередитися на чаї. 
Я починаю відчувати його унікальний аромат і 
смак. Незабаром я вже експериментую з різними 
сортами чаю, чорного і зеленого, порівнюючи їх то-
нкі смаки і вишукані аромати. Через кілька місяців 
я відмовляюся від марок, що продаються в супер-
маркетах і починаю купувати чай в Harrods. Особ-
ливо мені подобається Panda Dung Tea з гір Яань в 
китайській провінції Сичуань. Його отримують з 
листя чайних кущів, удобрених гноєм панд. Так, від 
чашки до чашки, я підвищую свою чуйність щодо 
чаю і стаю його знавцем. Якби в початковий період 
моїх чаювань мені подали Panda Dung Tea в фарфо-
ровому посуді часів імперії Мін, я не відрізнив би 
його від звичайного чаю в паперовому стаканчику. 
Деякі переживання недоступні, поки у вас немає 
достатньої чуйності. А розвинути чуйність можна 
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тільки через переживання. Це відноситься до будь-
якого іншого естетичного і етичного знання. Ми не 
народжуємося з готовою совістю. Йдучи по життю, 
ми ранимо людей, а люди ранять нас, ми проявля-
ємо співчуття, і інші проявляють співчуття до нас. 
Якщо ми уважні, то наша моральна чуйність загос-
трюється, і ці переживання стають джерелом цін-
ного етичного знання про те, що добре, що прави-
льно і хто я насправді” [9]. 

К. Горобець продовжує ідею розглядання толе-
рантності як цінності-засобу, при цьому активне 
шанобливе ставлення до несхожого, чужого, інак-
шого, яке є продовженням ідеї рівності (адже, щоб 
поважати іншого, треба сприймати його як рівного 
собі) [6,с.102]. 

Без сумніву зв’язок між правом і толерантні-
стю виявляється в цьому сенсі глибоко субстантив-
ним, бо вони апелюють до спільних культурних ко-
дів. Право, орієнтоване на права людини, так само 
як і толерантність, є можливими лише в культурі, 
яка несе в собі ідеї толерантності. І навпаки: толе-
рантність можлива лише в тих спільнотах, де по-
вага до прав людини є соціальною максимум, яку 
неможливо ставити під сумнів. В основі такої куль-
тури, де право і толерантність взаємно зумовлюють 
один одного, має лежати повага та іронія. Щойно 
суспільство втрачає можливість сміятися над со-
бою, воно втрачає повагу до іншого [6,с.105]. 

К. Горобець вказує, що право на сьогодні не 
виробило тих суто юридичних механізмів, які мо-
гли б забезпечити толерантність за рахунок внутрі-
шньо раціональної логіки. Через це на сьогодні дис-
курс толерантності в праві має забарвлення радше 
політичне і моральне, аніж правове, і будь-яка зга-
дка толерантності в правовому контексті так чи ін-
акше апелює до цих двох сфер функціонування су-
спільства. Право не має відповідних інструментів, 
які б могли моделювати юридичну аргументацію 
залежно від використання чи невикористання ідей 
толерантності. Юридична логіка є толерантно нечу-
тливою, тому дискурс толерантності в праві має не-
правовий зміст. Це дозволяє поставити під сумнів 
те, що толерантність є правовою цінністю, тобто 
складовою правової раціональності, неможливо 
правове моделювання толерантної поведінки 
[6,с.109]. Ціннісний статус толерантності в праві 
демонструє, що відсутність морального та політич-
ного консенсусу щодо толерантності є ключовим 
фактором, який стримує юридизацію толерантності 
як принципу та її становлення як частини юридич-
ної логіки [6,с.110]. 

Будучи відображенням стрімкості сучасного 
людського буття, зростає швидкісний режим зміни 
в методології, особливо під впливом герменевтики, 
антропології та інформатики, і вриваючись в сферу 
юриспруденції, буквально виштовхує дослідників 
до постійної новеллізації як концептуальної, так і 
інструментальної методології юриспруденції 
[3,с.10]. 

Серед дослідників сфери права до сих пір не 
розглянута толерантність у якості методологічного 
принципу юриспруденції. Винятком є висловлю-
вання дослідника філософії права Д. А. Черну-
шенко, який, як нам здається, підтримує ідею, що 
філософія права є методологією загальнотеоретич-

ної юриспруденції. Він виокремлює правову толе-
рантність, яка проявляється в юридичний поведі-
нці: “Поведінка у дусі толерантності суб’єктів юри-
дичної діяльності сприятиме вирішенню найбільш 
актуального завдання сучасності, від якого зале-
жить подальший розвиток людства, переходу від 
психології протистояння, підозрілості і насильства 
до культури миру, довіри, зміцнення національної і 
міжнародної стабільності, миру і безпеки невоєн-
ними, гуманними методами. Реалізація цього за-
вдання вимагає не лише виховання суспільства в 
дусі толерантності, а перед усім активних дій з ме-
тою формування і використання толерантності у 
вигляді методологічного принципу у юриспруден-
ції” [18,с.101].  

Крім того, Дж. Розенау запропонував у теорії 
міжнародних відносин принцип толерантності (не 
абсолютності) як один серед основних принципів 
методології, який передбачає не тільки визнання 
можливим існування інших концепцій та інтерпре-
тацій при аналізі конкретних міжнародних проце-
сів, а и можливість розбіжностей, аномалій і винят-
ків, що не підтверджують основну ідею концепції, 
але, можливо, мають пояснення в рамках інших те-
оретичних моделей̆ [24]. 

Висновки і перспективи подальших розро-
бок. В юриспруденції на галузевому рівні розвива-
ються ідеї формування і використання толерантно-
сті у якості методологічного принципу, але на зага-
льнотеоретичному рівні толерантність продовжує 
досліджуватися тільки як цінність права. Сучасна 
юриспруденція України розвивається як мозаїчне 
полотно, яке часто прив’язується до правової но-
рми. Наприклад, міграційне законодавство 
“прив’язане” до Конституції України, кіберправо 
взагалі не вписується у конституційне право. “Сьо-
годні необхідно долати те роз’єднання юридичної 
науки і юридичної практики, що з часом лише по-
силюється. Іде процес безперервного вкидання у 
правову сферу все нових правових норм і інститу-
тів, запозичених з інших правових культур 
[25,с.361]. Змішана сучасна методологія не мож-
лива без методологічного принципу толерантності, 
який закликає до відмови від догматизму і абсолю-
тизації істини.  

Принцип толерантності як частина системи 
методологічних принципів дозволяє суттєво погли-
бити розуміння змісту самих принципів і виявити 
цілковито несподівані їх аспекти. Методологічний 
принцип толерантності є відбиттям реальної дійс-
ності. Так, теорія, відображаючи дійсність, перет-
ворюється, трансформується на метод за допомо-
гою розробки, формулювання принципів, які ви-
пливають з неї, які повертаються у теорію (а через 
неї – у практику) [2,с.174]. 

Для сучасної юриспруденції вкрай важливо ро-
зглянути толерантність у вигляді методологічного 
принципу, оскільки методологічні принципи – це 
загальні вимоги, які пред’являють до змісту, струк-
тури і способу організації наукового знання. Вони 
відносяться до наукового знання в цілому. Найваж-
ливіша функція методологічних принципів – еврес-
тична. Регулюючи наукову діяльність принципи да-
ють орієнтацію наукового пошуку, його напрямок. 
Перед сучасною медологією юриспруденції вису-
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вається проблема правової реальності, яка предста-
влена як множинність різних реальностей (особис-
тісних, наукових і т.д.) і разом з цим як єдина реа-
льність буття [26,с.559]. 
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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено правилам добросусідства. На думку автора статті, негативний вплив на сусідню 

земельну ділянку є різновидом шкоди, тому правила про підстави для відшкодування шкоди слугують 

критеріями прийнятності негативного впливу на чужу земельну ділянку. Однією з таких підстав є вина 

заподіювача шкоди, яку у статті пропонується розуміти як загальний обов’язок вжити всіх залежних від 

заподіювача шкоди заходів, для недопущення чи зменшення негативного впливу на інтереси інших осіб. 

У статті зроблено висновок про те, що обов’язок володільців джерел підвищеної небезпеки відшкодову-

вати завдану цими джерелами шкоду незалежно від вини є невиправданим і негативно позначається на 

правилах добросусідства. Такий негативний вплив полягає у тому, що обов’язок володільця джерела під-

вищеної небезпеки відшкодовувати шкоду незалежно від вини призводить до виникнення обов’язку такого 

володільця усувати незручностей для сусіда навіть у тому випадку, коли володілець такого джерела вжив 

усіх залежних від нього заходів для уникнення чи зменшення таких незручностей.  

ABSTRACT 

The article addresses neighbourliness rules. Under the author opinion, the adverse impact on the neighbouring 

land parcel is the type of the damage, thus the reasons for damage compensation are the acceptance impact on the 

neighbouring land parcel criteria. One of these reasons is the fault that is considered in this article to be the general 

obligation to take all measures the person can do for preventing or decreasing an adverse impact on the others 

persons interests. The conclusion is made in this article that the sources of high danger possessor’s obligation to 

compensate the damage caused by these sources regardless of violator fault is not justified and cause adverse 

impact on the neighbourliness rules. This adverse impact is that the sources of high danger possessor’s obligation 

to compensate the damage regardless of violator fault rise the possessor’s obligation to eliminate all inconven-

iences for the neighbour, even in the case when the sources of high danger possessor has taken all measure he can 

to do to avoid or decrease of these inconveniences.  

Ключові слова: правила добросусідства; відшкодування шкоди; право власності на земельні ділянки; 

захист прав людини; обмеження права власності на нерухоме майно.  

Keywords: neighbourliness rules; damage compensation; property right to land parcels; human rights de-

fence; restrictions on ownership rights in real property.  

 

За індексом економічних свобод у 2019 році 

посідає 147 місце зі 180 країн [1]. Такий низькій рі-

вень забезпечення права власності та економічних 

свобод негативно позначається на економічному 

розвиткові України. Забезпечення захисту права 

власності є необхідною умовою забезпечення еко-

номічного розвитку України. Чинником, який впли-

ває на рівень захисту права власності є, поряд з ін-

шими, забезпечення свободи використання об’єктів 

права власності та ефективність його захисту. Умо-

вою забезпечення свободи використання об’єктів 

власності є ефективне правове регулювання вико-

ристання земельних ділянок, частиною якого є пра-

вила добросусідства. Правове регулювання викори-

стання земельних ділянок позначається також і на 

ефективності використання інших об’єктів. Пра-

вове регулювання дозволеного впливу на чужі зе-

мельні ділянки є фрагментарним, значна частина 

правових норм є декларативними і не лише не під-

вищує ефективність правового регулювання, а при-

зводить до його нечіткості, що лише шкодить ефе-

ктивності захисту права власності на земельні діля-

нки. Вдосконалення правового регулювання вико-

ристанням сусідами своїх земельних ділянок мож-

ливе лише за умови дослідження особливостей 

такого регулювання. Проведення дослідження де-

яких аспектів правил використання сусідніх земе-

льних ділянок і присвячена ця стаття.  

Вині як одній з підстав цивільно-правової від-

повідальності присвятили свої роботи Д.В. Боброва 

[4 с. 824–226], В.В. Вітрянський [5 с. 721–758], 

О.С. Йоффе [17 с. 123–142], Г.К. Матвеєв [21 с. 

174–312], О.О. Отраднова [32 с. 130–140], В.Д. При-

мак [35], В.Т. Смірнов та А.А. Собчак [40 с. 79–87] 

та інші. У цих та інших роботах, присвячених дос-

лідженню вини як підстави цивільно-правової від-

повідальності, вина не розглядалася як критерій 

прийнятності негативного впливу на чужу земе-

льну ділянку. 
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Інститут добросусідства також був дослідже-

ний в юридичний літературі. Серед робіт, присвя-

чених цьому інституту, окремої уваги заслуговують 

роботи: Ю.М. Андрєєва [2], Ю.В. Вініченко [6, 7, 

8], О.А. Лобова [19, 20], І.В. Мироненка [22, 23, 24, 

25, 26], А.М. Мірошниченка та Р.І. Марусенка [27], 

І.Б. Новицького [29, 30] та інших. В цих роботах пі-

дстави для відшкодування шкоди загалом та вина 

зокрема, не розглядаються як критерії прийнятності 

впливу на сусідню земельну ділянку.  

Оскільки ні в літературі, присвяченій дослі-

дженню підставам для відшкодування шкоди, ні в 

роботах присвяченим правилам добросусідства 

вина не розглядається як критерій прийнятності не-

гативного впливу на сусідню земельну ділянку, за-

вданням цієї статті є перевірити гіпотезу про те чи 

може вина як підстава обов’язку для відшкоду-

вання шкоди відігравати роль критерію прийнятно-

сті негативного впливу на сусідню земельну діля-

нку. 

Правила добросусідства є системою прав та 

обов’язків власників земельних ділянок один по ві-

дношенню до одного. Спробу встановити цю сис-

тему прав та обов’язків було зроблено за допомо-

гою статті 103 Земельного кодексу України від 

25.10.2001 року № 2768-III [9] (далі – ЗК), яка зо-

бов’язує власників землі та землекористувачів 

«обирати такі способи використання земельних ді-

лянок відповідно до їх цільового призначення, при 

яких власникам, землекористувачам сусідніх земе-

льних ділянок завдається найменше незручностей 

(затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове 

забруднення тощо)». Декларативність цієї статті 

викликала обґрунтовані зауваження в юридичній 

літературі. Зокрема, на думку А.М. Мірошниченка 

та Р.І. Марусенка, положення цієї статті «… ма-

ють, на жаль, характер заклику, а не формально-

юридичного припису. Звичайно, повністю формалі-

зувати відносини добросусідства неможливо, 

проте термін «найменші незручності» є вочевидь 

непридатним для регулювання цих відносин» [27 с. 

227]. У зв’язку з цим потрібно розробити більш 

придатні для використання критерії прийнятности 

негативного впливу на сусідню земельну ділянку. 

Будь-який негативний вплив на чужу земельну 

ділянку є майновою шкодою, адже шкода – це 

«…зменшення або знищення майнових чи немайно-

вих (особистих) благ, що охороняються законом» 

[4 с. 817] чи «…матеріальна шкода, що виража-

ється у зменшенні майна потерпілого в результаті 

порушення належного йому майнового права, та 

(або) применшенні немайнового блага (життя, 

здоров’я тощо)» [31 с. 967] 

Частина четверта статті 22 ЦК передбачає, що 

«…шкода, завдана майну, може відшкодовуватися 

в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж 

якості, полагодження пошкодженої речі тощо)». 

Отже, якщо полагодження речі вважається одним із 

прикладів невичерпного переліку способів відшко-

дування майнових збитків, то є всі підстави вва-

жати усунення неприйнятного впливу на сусідню 

земельну ділянку різновидом відшкодування май-

нових збитків. 

Створення будь-яких, навіть найменших, не-

зручностей сусідові є шкодою. Відшкодуванню пі-

длягає лише майнова шкода, «…завдана неправомі-

рними рішеннями, діями чи бездіяльністю… » (час-

тина перша статті 1166 Цивільного кодексу 

України від 16.01.2003 року № 435–IV [10] (далі – 

ЦК). У зв’язку з цим критерієм впливу на сусідню 

земельну ділянку, який особа, що його спричиняє, 

повинна усунути, є протиправність її поведінки. 

Обсяг завданої шкоди може слугувати лише одним 

із показників правомірності поведінки особи, що 

спричиняє незручності власникові земельної діля-

нки.  

Дуже поширеним в юридичній літературі є 

вчення про те, що підставою для виникнення 

обов’язку з відшкодування збитків (позадоговірної 

відповідальності) є низка умов, а саме: шкода, про-

типравність діяння, причинний зв’язок між шкодою 

та протиправним діянням, вина заподіювача шкоди 

[4 с. 817, 32 с. 113, 40 с. 57, 17 с. 107, 15 с. 5, 3 с. 36, 

43 с. 272–273]. 

Якщо є певні незручності, то це означає, що за-

подіяно шкоду. Для виникнення обов’язку її відш-

кодувати шляхом усунення незручностей власни-

кові сусідньої земельної ділянки потрібно встано-

вити, чи була поведінка особи, що спричиняє такі 

незручності, протиправною, тобто винністю. 

В юридичній літературі поширені дві концеп-

ції вини. Першу умовно можна назвати «психологі-

чна». Її суть полягає у тому, що вина є психічним 

ставленням правопорушника до його протиправ-

ного діяння та його шкідливих наслідків у формі 

умислу або необережности. На думку Г.К. Матвє-

єва, вина – це «психічне ставлення порушника … 

правопорядку у формі умислу чи необережности до 

своїх протиправних дій та їх шкідливих наслідків» 

[21 с. 185]. О.С. Йоффе вважав, що виною є «психі-

чне ставлення особи до вчиненого протиправній дії 

чи бездіяльності, а також до протиправних нас-

лідків, що настають у зв’язку з цим» [17 с. 123]. 

Близькі за змістом визначення вини містяться в ро-

ботах і інших авторів радянського періоду [39 с. 

130]. Ще в радянській період було запропоновано і 

інше розуміння поняття вини [36 с. 151]. Підхід до 

розуміння суті вини як психічного ставлення зали-

шився і в українській літературі. Наприклад, на ду-

мку Д.В. Бобрової, «[в]ина … визначається як пси-

хічне ставлення особи до вчинюваної нею проти-

правної дії чи бездіяльності та її можливих 

наслідків. Категорія «психічне ставлення», що ви-

користовується у понятті вини, виражає оцінку 

(можливість оцінки) поведінки, передбачення або 

можливість передбачення настання шкідливих на-

слідків» [4 с. 824]. На думку О.О. Отраднової, 

«[в]ина – це суб’єктивне психічне ставлення делін-

квента до своєї протиправної поведінки та її нега-

тивних наслідків» [32 с. 135].  

В юридичній літературі обстоюється і інша 

концепція вини. Наприклад, на думку Б.І. Пугін-

ського та М.Д.Сафіуліна «під виною у господарсь-

кій та юрисдикційній практиці розуміють випадок, 

коли виникли дві обставин, які дають підстави для 

притягнення до відповідальності: 1) боржник мав 
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реальні можливості для належного виконання 

обов’язку та 2) не вжив всіх необхідних заходів для 

недопущення порушення, відвернення шкоди»[37 с. 

217]. К. Цвайгерт та Х. Кьотц, характеризуючи пра-

вову природу вини, зазначають «[в]инувато діє 

той, хто з наміром, тобто свідомо, зі своєї волі по-

рушує захищені законом блага або з необережно-

сті. При цьому під «необережністю» мається на 

увазі вияв недостатнього ступеня розумної обач-

ності й турботливості, що розуміються в загаль-

ноприйнятому для ділового оборону сенсі слова … ; 

з цією метою використовується фікція способу дій 

розумної й добросовісної людини у схожій ситуа-

ції» [44 с. 364]. Концепція вини як психічного став-

лення зазнала обґрунтованої, на наш погляд, кри-

тики в юридичній літературі. Підводячи підсумок 

критиці цієї концепції вини, В.В. Вітрянський дохо-

дить висновку про те, що «[д]ля оцінки вини борж-

ника не мають жодного правого значення індивіду-

алізовані якості боржника і тим більше його «пси-

хічні переживання» у зв’язку з вчиненим 

правопорушенням. Замість цього використовують 

абстрактну модель поведінки, якої можна очіку-

вати в тій чи іншій ситуації від розумного та доб-

росовісного учасника майнового обороту» [5 с. 

759].  

Традиційно в юридичній літературі формами 

вини вважають: умисел (прямий та непрямий) та 

необережність (грубу і просту) [35 с. 325]. В.Д. 

Примак вважає привабливим підхід, за якого до од-

ного поняття вини включають умисел як різновид 

психічного ставлення та необережність як незабез-

печення належного рівня обачности та дбайливо-

сти, вважаючи, що така конструкція є «несупереч-

лива єдність морального, інтелектуально-вольвого 

і поведінкового (зовнішнього, доказового) аспектів 

вияву суб’єктивної сторони неналежної поведінки 

суб’єкта цивільного права» [35 с. 282].  

Незважаючи на поширеність такого розуміння 

вини, є підстави вважати, що вона є результатом 

змішування римського розуміння вини з іншої кон-

цепцією вини. Вина як незабезпечення певного рі-

вня дбайливости бере свій початок з римського 

права. Вина в римському праві означала невико-

нання того, що вимагало право [вільне тлумачення 

– 38 с. 284, 34 с. 188] чи в незабезпеченні «…обач-

ності та необхідної міри дбайливості (diligentia) – 

imprudentia, neglegentia (недбалість) – чи у браку 

необхідної підготовки для особи, що взялася прова-

дити певну професійну діяльність (D.19,2,9,5), – 

imperitia» [13 с. 449].  

Іноді як аргумент на користь психологічної 

концепції вини використовують той факт, що вина 

має дві форми: умисел і необережність. Умисел – це 

завжди певне психічне ставлення особи до своїх дій 

та їхніх наслідків, а оскільки вина як загальне по-

няття має охоплювати і умисел, і необережність, то 

з цього роблять висновок про те, що вина є психіч-

ним ставленням правопорушника до свого вчинку 

та його наслідків. 

Непереконливість цього аргументу полягає у 

тому, що вина (краще сказати, необачність) та уми-

сел у римському праві були різними явищами. Уми-

сел не був формою вини, а вважався окремим яви-

щем. Як правильно стверджує О.С. Йоффе, «[н]і но-

рми римського права, ні римська юриспруденція за-

гального поняття вини не знали» [18 с. 108]. На 

думку О.А. Підопригори, у римському праві 

«…вина трактувалась як протиправна поведі-

нка… [с]учасна теорія розрізняє власне вину і про-

типравну поведінку» [34 с. 188]. Отже, навіть при-

хильники психологічної концепції вини та її відо-

кремлення від протиправності змушені визнати, що 

об’єднання під одним поняттям «вина» умислу та 

необережності (так, як вона розумілася у римсь-

кому праві) є плодом сучасної теорії, а не сформо-

ване римською юриспруденцією.  

Аналіз Дігестів Юстиніана не залишає сумні-

вів у тому, що умисел не був формою вини у рим-

ському праві. Останнє розмежовувало такі поняття 

як «умисел» (dolus malus [12 с. 346]) і «вина» (culpa 

[12 с. 276]), а остання включала в себе грубу необе-

режність (culpa lata) і просту необережність (culpa 

velis чи просто culpa) [38 с. 285]. Для переконливо-

сті наведемо приклади з Дігестів Юстиніана. «Спів-

спадкоємець повинен відповідати щодо спадкового 

майна не тільки за умисел, але і за вину … » 

(D.10.2.25.16.) [33 с. 331]; «За позовом, що ґрунту-

ється на цій главі (Закону Аквілія), карають і уми-

сел, і вину» (D.9.2.30.3 (перше речення)) [33 с. 321]; 

«[ч]асто трапляється, що ризик за річ, що пере-

дана для зберігання, чи монети несе той, у кого 

вони перебувають на зберіганні, наприклад, якщо 

про це є угода. Також якщо хтось пропонує прий-

мати на зберігання, то той же Юліан пише, що 

(зберігач) бере на себе ризик (за цілісність) зданого 

на зберігання, проте таким чином, що відповідає не 

лише за умисел, але і за вину (недбалість), та за 

зусилля, вжиті для збереження речі, і не відповідає 

лише за випадкову подію» (D.16.3.1.35) [33 с. 412]. 

Щоправда, умисел деякі римські юристи прирівню-

вали до грубої необережности [38 с. 258]. 

Отже, римське право не знало наведеної вище 

несуперечливої єдності морального, інтелектуаль-

новольового і поведінкового аспектів суб’єктивної 

сторони. На наш погляд, у такій єдності немає жод-

ної потреби. Правило про відшкодування збитків за 

умови вини заподіювача означає, що умовою на-

стання відповідальності є порушення загального 

обов’язку забезпечувати певний рівень дбайливості 

та обачності. Такі умови відповідальності означа-

ють матеріально-правову вимогу діяти дбайливо і 

обачно; тобто відповідальність за вину (у римсь-

кому розумінні цього слова) означає відповідаль-

ність за порушення обов’язку діяти дбайливо і оба-

чно. У такому її розумінні вина збігається з проти-

правністю діяння і є частиною останньої. 

Порушення права власника земельної ділянки має 

місце не тоді, коли порушено нормативи ГДВ чи 

інші нормативи, а тоді і тільки тоді, коли таке пору-

шення є результатом невжиття всіх залежних від 

порушника заходів. Саме за таких умов потерпілий 

має право вимагати припинення чи усунення нега-

тивного впливу. Якщо перевищення нормативів 

мало місце у випадку, коли заподіювач вжив всіх 
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залежних від нього заходів, то у такому разі має мі-

сце непереборна сила, і право потерпілого не пору-

шено.  

Слід при цьому мати на увазі, що нормативи 

ГДВ та деякі інші нормативи досить часто слугують 

показником рівня дбайливості і обачності, який по-

винен забезпечити суб’єкт, що отримав дозвіл, в 

якому такі нормативи встановлені. Якщо такий но-

рматив порушено, то діє презумпція, що порушено 

обов’язок діяти достатньо обачно і дбайливо.  

Той факт, що вина як незабезпечення належ-

ного рівня дбайливости та обачности є порушенням 

обов’язку діяти дбайливо і обачно, прихильники 

психологічної концепції вини використовують як 

аргумент на користь психологічної концепції вини. 

Наприклад, у одній із своїх робіт О.С. Йоффе зазна-

чає «[н]оебережна вина звичайно характеризу-

ється як результат недотримання певних вимог 

без аналізу втіленого в ній психічного ставлення по-

рушника до своєї поведінки чи в кращому разі з од-

ночасною вказівкою на те, що психічне ставлення 

тут проявляється у негативного вигляді («не 

знав») та повинности («повинен був знати»). У та-

кому разі необережна вина виходить за рамки за-

гального розуміння поняття вини як певного психі-

чного ставлення і нічим не відрізняється від проти-

правности, яка також є порушенням вимог, 

встановлених законом. Таким чином, слід розмежо-

вувати обсяг порушених вимог як критерій оцінки 

необережности і саму необережність як форму 

психічного ставлення до неправомірної поведінки» 

[17 с. 135]. На думку В.Д. Примака, наведений вище 

аргумент О.С. Йоффе «переконливо доводить доці-

льність розмежування теоретичного поняття 

вини, в якому має бути розкрито її зміст і функції 

як правового засобу, і критеріїв установлення вини 

в конкретній поведінці … .» [35 с. 284]. Схожу ду-

мку висловила О.О. Отраднова. На думку вченої 

«поведінкові» визначення вини [обов’язок вживати 

достатніх заходів для запобігання порушенню] без 

інтелектуально-вольового аспекту просто перет-

ворюються на констатацію факту протиправно-

сті поведінки. Але про вину особи ми можемо гово-

рити тільки тоді, коли вона, по-перше, усвідомлю-

вала або мала можливість усвідомлювати своєю 

поведінку, а по-друге, передбачала або мала мож-

ливість передбачити можливі наслідки у вигляді 

заподіяння шкоди» [32 с. 328].  

На думку Г.В. Пронської, якщо розуміти вину 

як вияв недостатнього ступеня обачності й турбот-

ливості, то такі елементи складу цивільного право-

порушення, як протиправність діяння та вина збіга-

ються [думку висловила проф. Г.В. Пронська на 

практичному занятті з проблем господарського 

права, що відбулося на юридичному факультеті Ки-

ївського національного університету імені Тараса 

Шевченка у 2003 році]. На наш погляд, така думка 

є слушною, а вину саме так і слід розуміти. Вина є 

порушенням загального обов’язку дотримуватися 

вимог дбайливості й обачності, тому вина є лише 

свідченням того, що порушник не виконав загаль-

ного обов’язку ставитися до майна та здоров’я ін-

ших людей з належними дбайливістю й обачністю.  

Використання поняття вини як психічного ста-

влення правопорушника істотно позначається на 

якості та чіткості правових норм. Наприклад, час-

тина перша статті 1166 ЦК містить таке правило 

«[м]айнова шкода, завдана неправомірними рішен-

нями, діями чи бездіяльністю особистим немайно-

вим правам фізичної або юридичної особи, а також 

шкода, завдана майну фізичної або юридичної 

особи, відшкодовується в повному обсязі особою, 

яка її завдала». Згідно з частиною другою статті 

1166 ЦК «[о]соба яка завдала шкоди, звільняється 

від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди 

завдано не з її вини». Якщо слова «що шкоди за-

вдано не з її вини» замінити словами «що вона 

вжила всіх залежних від себе заходів для запобі-

гання шкоди» то підстави для відшкодування 

шкоди не зміняться.  

Натомість розмежування протиправності та 

вини як психічного ставлення до протиправних дій 

та їхніх наслідків може бути підставою для висно-

вку, згідно з яким особа, що заподіяла шкоду, не за-

безпечивши належного рівня дбайливості й обачно-

сті (порушила обов’язок діяти дбайливо і обачно), 

може бути, однак, звільнена від відповідальності за 

умови, її певного психічного ставлення до заподі-

яння шкоди у момент такого заподіяння. Безпере-

чно, це не так. Будь-яке психічне ставлення повні-

стю дієздатного порушника, який не вжив належ-

них заходів для запобігання виникненню шкоди, не 

можуть звільняти його від відповідальности за за-

подіяну шкоду. У зв’язку з цим формулювання ча-

стини другої статті 218 ГК, згідно з яким «[у]часник 

господарських відносин відповідає за невиконання 

або неналежне виконання господарського зо-

бов’язання чи порушення правил здійснення госпо-

дарської діяльності, якщо не доведе, що ним 

вжито усіх залежних від нього заходів для недопу-

щення господарського правопорушення», видається 

більш досконалим, аніж наведене вище формулю-

вання частин першої та другої статті 1166 ЦК.  

Навіть в чинній редакції частина друга статті 

1166 ЦК, на наш погляд, фіксує загальний 

обов’язок дотримуватися певного рівня дбайливо-

сти та обачности, адже забезпечення достатнього 

рівня дбайливости та обачности виключає вину 

особи навіть у розумінні «психологічної» концепції 

вини. Це твердження стосовно умислу є очевидним. 

Для необережності як форми вини з погляду «пси-

хологічної» концепції вини «характерно, що особа, 

яка вчиняє правопорушення, передбачала можли-

вість настання негативних наслідків своєї поведі-

нки, але легковажно розраховувала на їх відвер-

нення або не передбачала можливості таких нас-

лідків, хоч повинна була або могла їх передбачити» 

[4 с. 825]. Неважко побачити, що і легковажний ро-

зрахунок на відвернення негативних наслідків пра-

вопорушення, і непередбачення того, що особа мо-

гла чи повинна була передбачити, є прикладам по-

рушення загального обов’язку забезпечити 

достатнього рівня дбайливості та обачності.  

Отже, те, що у законодавстві названо виною у 

формі необережності – це порушення загального 

обов’язку забезпечити певний рівень дбайливості і 
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обачності. Цей обов’язок випливає з частини другої 

статті 1166 ЦК та частини другої статті 218 ГК.  

Дійшовши висновку про те, що необачність є 

критерієм добросусідства, необхідно встановити 

ступінь дбайливості і обачності, незабезпечення 

якого даватиме підстави стверджувати, що правила 

добросусідства порушені. 

За ступенем вини її поділяють на грубу необе-

режність (culpa lata) та легку необережність (culpa 

velis чи просто culpa). «Грубої необережності при-

пускається той, хто не передбачає, не розуміє те, 

що передбачає і розуміє кожна середня людина 

(non intellegere quod omnes intellegunt, 

D. 50.16.213.2)» [28 c. 148]. «Легка необережність 

– culpa levis – визначалася порівнянням поведінки 

будь-якого «хорошого», дбайливого, доброго госпо-

даря з поведінкою боржника… [я]кщо поведінка 

боржника поступалася дбайливості господаря, 

вона була винною, але легкою виною» [34 с. 188]. 

Римські юристи виробили тип дбайливого, старан-

ного господаря – homo diligens et studiosus 

paterfamilias (D. 22. 3. 25), який і слугував мірилом 

для визначення ступеня дбайливості боржника при 

виконанні обов’язків і, у зв’язку з цим, ступеня його 

відповідальності за вину [вільне тлумачення 38 с. 

369–370].  

Ступінь дбайливості і обачності як критерій 

прийнятності негативного впливу на сусідню земе-

льну ділянку є критерієм впливу, що спричиняти-

меться тривалий час. Встановивши, чи прийнятним 

є той чи інший вплив, суд встановлює якість земе-

льної ділянки. У зв’язку з цим для визначення при-

йнятності негативного впливу на чужу земельну ді-

лянку необхідно, на наш погляд, брати за основу 

ступінь дбайливості й обачності, що властиві доб-

рому, старанному господареві.  

Відповідальність незалежно від вини. У цій 

роботі вину як незабезпечення певного рівня дбай-

ливості ми вважаємо одним із критеріїв прийнятно-

сті впливу власника однієї земельної ділянки на 

іншу. Статтею 1187 ЦК передбачено обов’язок по-

рушника відшкодувати збитки, завдані джерелом 

підвищеної небезпеки, незалежно від вини поруш-

ника. Така норма означає, що володільці джерел пі-

двищеної небезпеки зобов’язані відшкодовувати 

збитки, навіть якщо вони вжили всіх залежних від 

них заходів. Положення статті 1187 ЦК можуть 

дати привід для того, щоб вимагати усунення не-

зручностей (відшкодування збитків у натуральному 

вигляді) навіть у випадку, коли заподіювач шкоди 

був достатньо дбайливим. Зупинимося на аналізі 

цих положень.  

Згідно з частиною п’ятою статті 1187 ЦК, 

«[о]соба, яка здійснює діяльність, що є джерелом 

підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, 

якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслі-

док непереборної сили або умислу потерпілого». 

Таку відповідальність у юридичній літературі на-

звано відповідальністю за ризик. Зокрема, на думку 

Т.І. Ілларіонової, «він [ризик] використовується як 

інструмент, за допомогою якого здійснюється но-

рмативний розподіл несприятливих наслідків між 

суб’єктами охоронних правовідносин і тим самим 

формується зміст правового зв’язку» [16 с. 121].  

Є підстави вважати, що правовідносини добро-

сусідства між суб’єктами господарювання регламе-

нтуються також і ГК. Частина четверта статті 3 ГК 

до господарських відносин (відносин, що регламе-

нтуються ГК) включає «…господарсько-виробничі, 

організаційно-господарські та внутрішньогоспо-

дарські відносини». Господарсько-виробничими є 

«…майнові та інші відносини, що виникають між 

суб’єктами господарювання при безпосередньому 

здійсненні господарської діяльності» (частина 

п’ята статті 3 ГК). Якщо один суб’єкт господарю-

вання використовує промислову установку для ви-

робництва промислових товарів і у процесі цієї дія-

льності спричиняє негативний вплив на сусідню зе-

мельну ділянку, що належить іншому суб’єктові 

господарювання, то положення частини п’ятої 

статті 3 ГК дають підстави вважати такі правовід-

носини господарсько-виробничими і поширювати 

на них положення ГК.  

Частина перша статті 4 ГК, що була покликана 

розмежувати відносини у сфері господарювання та 

інші правовідносини, лише ускладнила ситуацію. 

Наприклад, згідно з абзацом другим частини пер-

шої статті 4 ГК, цим кодексом не регламентуються 

«…майнові та особисті немайнові відносини, що 

регулюються Цивільним кодексом України…». 

Книга 5 ЦК присвячена правовому регулюванню 

зобов’язань (включно з договорами), при цьому за 

участі не лише фізичних, а і за участю юридичних 

осіб, включно із суб’єктами підприємницької діяль-

ності. Якщо ці правовідносини не регламентує чин-

ний ГК, то як пояснити включення до чинного ГК 

глави 19 «Загальні положення про зобов’язання» чи 

глави 20 «Господарські договори»? Така ж ситуація 

складається з земельними, гірничими, лісовими та 

водними правовідносинами, відносинами щодо ви-

користання й охорони рослинного і тваринного 

світу, територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду, атмосферного повітря, які згідно з абзацом 

другим частини першої статті 4 ГК не регламенту-

ються цим кодексом. При цьому ГК містить Главу 

15 «Використання природних ресурсів у сфері гос-

подарювання». Наведені положення роблять спір-

ним питання про можливість застосування ГК для 

регулювання екологічних та земельних правовідно-

син.  

На наш погляд, оскільки окремі правовідно-

сини добросусідства між суб’єктами господарю-

вання відповідають ознакам виробничо-господар-

ських правовідносин, є підстави застосовувати по-

ложення ГК для регулювання правовідносин 

добросусідства.  

Відповідальність за ризик передбачає друге ре-

чення частини другої статті 218 ГК. На відміну від 

ЦК, зазначена стаття передбачає відповідальність 

за ризик лише за порушення щодо господарських 

зобов’язань. Згідно з частиною першою статті 173 

ГК, господарським зобов’язанням є правовідно-

шення, «…що виникає між суб’єктом господарю-

вання та іншим учасником (учасниками) відносин у 

сфері господарювання з підстав, передбачених цим 
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Кодексом, в силу якого один суб’єкт (зобов’язана 

сторона, у тому числі боржник) зобов’язаний вчи-

нити певну дію господарського чи управлінсько-го-

сподарського характеру на користь іншого 

суб’єкта (виконати роботу, передати майно, спла-

тити гроші, надати інформацію тощо), або утри-

матися від певних дій, а інший суб’єкт (управнена 

сторона, у тому числі кредитор) має право вима-

гати від зобов’язаної сторони виконання її 

обов’язку». Таким чином, господарське зо-

бов’язання є відносними правовідносинами, тому є 

підстави для висновку, згідно з яким, якщо учасник 

господарських відносин спричинить неприпусти-

мий вплив (вплив, що порушує правила добросусід-

ства) на земельну ділянку іншого учасника госпо-

дарських відносин, перший буде звільнений від від-

повідальності, якщо доведе, що вжив усіх залежних 

від нього заходів для недопущення такого впливу 

(перше речення частини другої статті 218 ГК).  

ГК не встановлює жодних інших правил для 

володільців джерел підвищеної небезпеки, що дає 

підстави вважати, що для них діятиме описане 

вище правило, закріплене у першому реченні час-

тини другої статті 218 ГК. Отже, якщо учасник гос-

подарських відносин, що володіє джерелом підви-

щеної небезпеки, спричинив неприпустимий вплив 

на сусідню земельну ділянку іншого суб’єкта гос-

подарювання, але при цьому вжив усіх залежних 

від себе заходів для недопущення такого впливу, то 

за частиною другою статті 218 ГК він не буде нести 

відповідальності. Протилежне правило зафіксоване 

у частині п’ятій статті 1187 ЦК, згідно з якою влас-

ник земельної ділянки має право вимагати усу-

нення негативних наслідків, спричинених таких 

впливом (відшкодування завданої шкоди в натурі), 

за винятком випадів, коли такий вплив був зумов-

лений непереборною силою або умислом потерпі-

лого.  

Колізія між положеннями частини другої 

статті 218 ГК та частини п’ятої статті 1187 ЦК є ко-

лізією між двома нормами однакової юридичної 

сили, що прийняті одночасно (13.01.2003), кожна із 

яких є частково загальною і частково спеціальною. 

Вирішити цю колізію за допомогою вертикальної 

ієрархії правових джерел чи на підставі пріоритету 

пізніше прийнятої норми або ж пріоритету спеціа-

льної норми неможливо. При цьому слід мати на 

увазі, що норма права є правилом поведінки, що 

об’єктивно склалося на даному етапі розвитку сус-

пільства, яке закріплює певний масштаб свободи 

для учасників правовідносин і відповідає вимогам 

еквівалентності і співмірності дозволеного і забо-

роненого, можливого і належного, що вважаються 

у цьому суспільстві як правильне і справедливе 

[див.: вільне тлумачення – 13 с. 76]. Таким чином, 

вирішення питання про те, чи виникатиме 

обов’язок усунути незручності власникові земель-

ної ділянки, якщо особа, що спричинила ці незруч-

ності, діяла достатньо дбайливо й обачно, залежа-

тиме від виправданості інституту відшкодування 

збитків незалежно від вини. Зазначене надає непе-

ресічного значення питанню про доцільність 

обов’язку усувати незручності незалежно від дбай-

ливості й обачності особи, що спричиняла такі не-

зручності. Перейдемо до розгляду цього питання.  

В юридичній літературі мотивом встановлення 

відповідальності володільців джерел підвищеної 

небезпеки за ризик визнано те, що така відповідаль-

ність «…стимулює володільців джерел підвищеної 

небезпеки вживати всіх можливих заходів щодо за-

побігання заподіяння шкоди, заохочує їх до участі у 

створенні нової, безпечнішої техніки» [4 с. 848]. 

Близьку до неведеної позиції займає К.А. Флей-

шиць, стверджуючи: «…підвищена відповідаль-

ність… власників автомобілів не може не спону-

кати їх використовувати всі доступні їм засоби в 

боротьбі за безпеку автомобільного транспорту» 

[42 c. 139]. Функцію стимулювання володільців 

джерел підвищеної небезпеки вживати всіх можли-

вих заходів для відвернення порушення прав поте-

рпілих виконуватиме і відповідальність за вину, 

якщо останню розуміти як невжиття порушником 

всіх можливих заходів для відвернення порушення, 

і для цього немає жодної потреби вдаватися до кон-

струкції «відповідальності за ризик» чи «відповіда-

льності незалежно від вини». З іншого боку, немо-

жливо стимулювати володільця джерела підвище-

ної небезпеки до неможливих заходів. Отже, 

відповідальність за невжиття всіх залежних від по-

рушника заходів здатна належним чином стимулю-

вати до використання джерел підвищеної небез-

пеки таким чином, щоб таке використання спричи-

няло якомога менше шкоди або створювало ризиків 

такої шкоди для інших осіб. 

На думку К.А. Флейшиць, «[я]кщо шкоду мо-

жна відвернути, то кожен зобов’язаний її відвер-

нути, якщо ця шкода може виникнути як резуль-

тат його дій… [т]ой, хто використовує у своїй ді-

яльності «джерело підвищеної небезпеки», 

зобов’язаний до іншого: він зобов’язаний вишуку-

вати способи попередження ще невідворотної в да-

них умовах шкоди» [42 с. 139]. На наш погляд, саме 

відповідальність за незабезпечення належного рі-

вня дбайливості забезпечує таке стимулювання. 

Власник промислової установки, що створив незру-

чності для власника сусідньої земельної ділянки, 

вочевидь не знайшов способів попередження такої 

шкоди. Якщо він міг їх знайти, але не виявив доста-

тнього професіоналізму для того, то це означає, що 

власник промислової установки не забезпечив на-

лежного рівня дбайливості й обачності, тобто його 

поведінка є винністю. Такого власника не стимулю-

ватиме обов’язок відшкодувати шкоду, якщо, про-

явивши достатній рівень професіоналізму, власник 

промислової устаткування не міг знайти засобів за-

побігання створенню незручностей власникові су-

сідньої земельної ділянки. Іншими словами, 

К.А. Флейшиць має рацію, стверджуючи про необ-

хідність стимулювати володільців джерел підвище-

ної небезпеки до пошуку засобів відвернення поки 

що невідворотної шкоди, однак для встановлення 

їхнього обов’язку усувати шкоду ключовим є пи-

тання про те, чи забезпечили вони достатній профе-

сіоналізм та старанність у пошуку таких засобів. 

Якщо ні, то існуватимуть для відповідальності за 
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вину, якщо ж вони були достатньо старанними та 

професійними у пошуку таких засобів, то їх немає 

до чого стимулювати.  

Одним із можливих аргументів на користь від-

повідальності за ризик є те, що така відповідаль-

ність нібито стимулює якомога менше використо-

вувати джерела підвищеної небезпеки і таким чи-

ном сприяє зниженню ризику завдання шкоди. 

Наприклад, якщо у суб’єкта господарювання є ви-

бір, виробляти сталь в Україні чи ввозити її з-за ко-

рдону, то відповідальність за ризик стимулює об-

рання ввезення з-за кордону, оскільки в ході такої 

діяльності ймовірність завдати шкоди набагато ме-

нша. Широке коло об’єктів, використання яких 

створює підвищену небезпеку, зводить таке стиму-

лювання практично до нуля. В багатьох випадках 

відмовитися від використання джерел підвищеної 

небезпеки просто неможливо. Наприклад, власник 

земельної ділянки зводить будівлю. Будь-яка буді-

вля є джерелом підвищеної небезпеки у розумінні 

частини першої статті 1187 ЦК. Замінити цей 

об’єкт нічим. 

Стимулювання до зниження ризику ще не ви-

правдовує необхідності встановлення відповідаль-

ності за ризик. Позадоговірна відповідальність у 

вигляді відшкодування збитків відрізняється від ін-

ших заходів правового стимулювання тим, що вона 

«…виступає як особлива реакція держави стосо-

вно особи, яка вчинила правопорушення. Вона вира-

жається в осуді її поведінки та супроводжується 

для неї негативними наслідками» [4 , с. 815]. На 

наш погляд, не може заслуговувати осуду правомі-

рна, хоча і небезпечна діяльність, якщо при цьому 

особа, що її здійснює, вжила всіх залежних від себе 

заходів для відвернення шкоди іншим. Покладення 

на таку особу обов’язку відшкодувати збитки неза-

лежно від вини є нічим іншим, як різновидом стра-

хування потерпілого за рахунок володільця дже-

рела підвищеної небезпеки.  

В юридичній літературі було висловлено підт-

римку такому способові вирішення питання про ві-

дшкодування збитків, безвинно завданих джерелом 

підвищеної небезпеки. Наприклад, на думку 

О.Л. Жуковської, «[с]уть обов’язку відшкодувати 

випадково заподіяну шкоду… відрізняється від суті 

відповідальності і полягає у односторонньому вла-

дному вольовому впливі держави на заподіювача 

шкоди з метою усунути негативні майнові нас-

лідки його поведінки» [14 с. 46].  

Страхування шкоди, безвинно завданої джере-

лом підвищеної небезпеки за допомогою саме ін-

ституту відповідальності за ризик, істотно познача-

ється на правилах добросусідства. Як було зазна-

чено вище, шкодою є будь-яке зменшення чи 

пошкодження майна. Створення незручностей, зу-

мовлених негативним впливом на чужу земельну 

ділянку, є шкодою у зазначеному вище розумінні. 

Деліктна відповідальність за вину означає 

обов’язок усунути такі незручності, якщо вони 

стали результатом того, що особа, що спричиняє 

цих незручностей, не вжила всіх залежних від себе 

заходів для їхнього відвернення або пом’якшення. 

Деліктна відповідальність за ризик означає, що 

особа, яка спричинила незручності, повинна їх усу-

нути навіть у випадку, якщо вона вжила всіх залеж-

них від себе заходів для відвернення або пом’як-

шення таких незручностей. В останньому випадку 

явно порушено баланс інтересів на користь потер-

пілого, і таке порушення є результатом того, що за-

конодавець вирішив використати відповідальність 

для гарантування відшкодування безвинно завданої 

шкоди та для стимулювання заподіювача зменшу-

вати або уникати використання джерел підвищеної 

небезпеки у своїй діяльності.  

Гідним уваги є те, що, наприклад, BGB не пе-

редбачає відповідальності за ризик володільців 

джерел підвищеної небезпеки. Навпаки, порушник 

звільняється від відповідальності за умови, якщо 

він вжив усіх залежних від себе заходів. Наприклад, 

параграф 823 BGB містить правило, згідно з яким 

«(1)[о]соба, що умисно чи в результаті необереж-

ності протиправно заподіє шкоду життю чи здо-

ров’ю, посягне на свободу, власність чи інше право 

іншої особи, зобов’язана відшкодувати потерпі-

лому заподіяну шкоду. (2) Такий же обов’язок вини-

кає в особи, що порушить закон, спрямований на 

захист іншої особи. Якщо за змістом такого за-

кону його порушення можливе також без вини, 

то обов’язок відшкодувати шкоду виникає лише 

за умови вини [порушника]» [11 с. 239–240].  

Частина перша параграфа 836 BGB встанов-

лює правила щодо відповідальності власника земе-

льної ділянки за шкоду, завдану об’єктами, що роз-

ташовані на його земельній ділянці. Згідно з цією 

частиною, «Якщо внаслідок руйнування будівлі чи 

іншої споруди, що розташована на земельній діля-

нці, чи внаслідок руйнування частини будівлі чи спо-

руди загине людина, чи їй буде заподіяно тілесних 

ушкоджень чи завдано шкоди здоров’ю, чи буде по-

шкоджено річ, то володілець земельної ділянки, за 

умови, що руйнування чи часткове руйнування буді-

влі або споруди відбулися через помилки, вчинені 

при їхньому спорудженні, або через неналежну 

їхню експлуатацію, зобов’язаний відшкодувати по-

терпілому заподіяну шкоду. Обов’язок відшкоду-

вати шкоду не виникає, якщо володілець з метою 

попередження небезпеки забезпечив належну за 

умовами обороту дбайливість» [11 с. 239–242]. Як 

перше, так і друге речення цієї частини виключають 

відповідальність власника земельної ділянки, який 

забезпечив достатні дбайливість і обачливість. Ці-

каво, що будівлі і споруди, згадані у пункті пер-

шому параграфа 836 BGB за своїми ознаками нале-

жать до джерел підвищеної небезпеки, відповідаль-

ність за шкоду, завдану якими, регламентується 

статтею 1187 ЦК. Як свідчить частина п’ята статті 

1187 ЦК, забезпечення порушником належного рі-

вня обачності та дбайливості, на відміну від BGB, 

не звільняє його від відповідальності. 

На наш погляд, положення статті 1187 ЦК мо-

жна тлумачити як такі, що вимагають дисбалансу 

інтересів сусідів, страхуючи одного сусіда від випа-

дково завданої шкоди за рахунок іншого. Такий 

дисбаланс порушуватиме вимоги Конвенції про за-

хист прав людини і основоположних свобод від 
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20.03.1952 [41] та Протоколу Першого до цієї кон-

венції, адже під час розгляду справ Європейський 

суд з прав людини перевіряє, чи забезпечила кра-

їна–член конвенції справедливий баланс різних ін-

тересів. Отже, навіть за чинним законодавством 

України правило статті 1187 ЦК не може означати 

обов’язку усувати будь-які незручності, навіть ті, 

що виникли в умовах, коли особа, що їх спричи-

нила, вжила всіх залежних від себе заходів для їх-

нього усунення.  

Обов’язок усувати незручності (відшкодову-

вати збитки у натуральному вигляді) у ситуації, 

коли особа, що спричинила такі незручності, вжила 

всіх залежних від себе заходів для їхнього недопу-

щення, є невиправданим і не відповідає вимогам 

співмірності дозволеного і забороненого, можли-

вого і належного. Єдиним винятком з правила про 

неприпустимість виникнення обов’язку усувати не-

зручності, що виникли в ситуації, коли особа, що їх 

спричиняє, забезпечила належний рівень дбайливо-

сті й обачності, є обов’язок усувати невиправдані 

незручності. 

Висновки. Підводячи підсумок цієї статті, не-

обхідно акцентувати увагу на таких висновках.  

1. Обов’язок відшкодовувати збитки виникає 

лише за умови вини заподіювача, яка означає пору-

шення обов’язку власника чи користувача земель-

ної ділянки вживати всіх залежних від нього захо-

дів для відвернення або зменшення незручностей 

для власників чи суб’єктів інших речевих прав на 

земельну ділянку.  

2. Саме по собі порушення правил, що регла-

ментують вплив на сусідню земельну ділянку і за-

фіксовані у нормативно-правових чи індивідуаль-

них актах, не є порушенням правил добросусідства 

та права власності чи інших речевих прав на земе-

льну ділянку, якщо порушник вжив усіх залежних 

від нього заходів для відвернення такого пору-

шення. 

3. Обов’язок володільців джерел підвищеної 

небезпеки відшкодовувати завдані збитки незале-

жно від вини є нічим не виправданим і порушує ба-

ланс інтересів власників і користувачів земельних 

ділянок та суперечить вимогам Європейського кон-

венції про захист прав і основоположних свобод.  
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