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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

FEATURES OF PRIVACY PROTECTION AGAINST FACEBOOK 

PROFILE IN COMPUTER NETWORK 

 

Andrushchak I. Ye., 

Doctor of Technical Sciences, Professor, 

Head of the Department of Computer Technologies 

Lutsk National Technical University 

Lutsk, Ukraine 

 

Androshchuk I. V., 

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, 

Head of the Department of Civil Safety 

Lutsk National Technical University 

Lutsk, Ukraine 

 

Today, the Internet has come into all areas of our lives: from leisure, 

hobbies to work and personal life. It is an incredible communication tool that 

extends beyond anyone. Social networks occupy a special place, as it is an 

unlimited low-cost opportunity to communicate with people from all over the 

world on any occasion: both personal and business. One of the undisputed 

leaders is Facebook. Therefore, there is a great deal of interest in non-public 

information. There are many possible ways to achieve restricted Facebook 

profile information: gathering the necessary information in different ways and 

launching various attacks. Consider the potential threats to Facebook profile 

information, analyze it in detail, and identify the necessary methods and tools 

to protect your information. To use Facebook profile attacks, certain sets of 

commands written in certain programming languages are used. Today, there are 
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many programming languages, but there are three that have become most 

stagnant [1]. 

Java is a programming language used to create cross-platform 

applications, regardless of the application device (computer, phone). In July 

2018. Java was voted the best by the Tiobe index, but scored 45.3 % in the 

Stack Overflow poll and placed second. JavaScript is a dynamic programming 

language used primarily to provide sites with interactivity. According to the 

Stack Overflow poll, JavaScript has been ranked first among all programming 

languages for the sixth consecutive year. Also, GitHub, the largest web hosting 

service for IT projects, called JavaScript the most popular in 2018. 

Python is a high-level programming language used for data analysis 

and web development. According to the poll, Stack Overflow Python scored 

38.8 % and finished third. Accordingly, GitHub is the second most popular 

programming language. But according to Stack Overflow, Python's young 

programming language is recognized to be the fastest-growing in 2018. 

Faitagram (Facebook, Twitter, Instagram) is a script written in Python 

programming language using STEM proxy. Runs when using pyvirtual display 

on a virtual display. Due to the presence of Selenium in the script that runs the 

web browser, there is a possibility that the threat will not be realized. There are 

also many examples of Facebook vulnerabilities that have been warned by the 

administration of the World Wide Web, and thus protected against possible 

threats to the privacy, integrity and availability of Facebook profile information 

for the intended monetary reward. One such example is the following. 

The Jenkins vulnerability is less than a standard port. This attack starts 

by scanning the ports of Facebook domains that have services at different IPs 

using nmap. Nmap is a free utility that can be used to scan IP networks with 

any number of objects, to determine the status of the objects of the scanned 

network. During the scan, it was discovered on one of the Jenkins ports that 

was running on a standard port. Jenkins is a Java-based open-source software 
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system used to ensure the continuous integration of software. When you open 

Jenkins Standard Port, a basic authentication window appears in your browser. 

But further full scanning of the ports revealed another Jenkins service running 

on a less standard port. When accessed, authentication was no longer required. 

The Groovy code was then launched through Jenkins Script Console, which 

made it possible to execute commands on the server on behalf of Jenkins [2]. 

Groovy is an object-oriented programming language designed to 

complement the Java programming language with Python, Ruby, and Smalltalk 

programming languages. Facebook is also known to have paid $ 7,500 in 

compensation for identifying and preventing this vulnerability through the Bug 

Bounty. 

Let's take a look at a few other methods of hacking a Facebook profile 

that have already been prevented and can no longer be implemented. However, 

this information may give you an idea of a possible approach to addressing the 

threat of Facebook profile information. The threat of password-picking. This 

method is often called the "brute force" method. The brute force method is a 

complete search of all possible options for solving problems. The 

aforementioned defect was found in the final point of password recovery to the 

Facebook profile. Namely, it is a point where the user in the process of 

changing (recovering) a password to obtain a six-digit code gives his phone 

number or e-mail This item is important for verifying the user – the owner of 

the profile. Note that it is very difficult to find a six-digit input code to change 

the password of the Facebook profile, as it only takes 10-12 attempts to enter 

different combinations of the verification code. And in the absence of the right 

option, Facebook will temporarily block your profile. After checking the 

subdomains "mbasic.facebook.com", "beta.facebook.com", it turned out that 

they could not withstand the test by "brute force". This made it possible to 

select a six-digit code for an unlimited number of attempts and change the 

password to the Facebook profile, thereby allowing the profile information to 
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be manipulated at its own discretion [3]. 
 

 

Pic. 1. Disruption of subscriber accessibility (Dos attack) 
 

Cross-Site Request Forgery threat. The Cross-Site Request Forgery 

method is a mixed type of substitution attack that uses the authentication and 

authorization of the target user when sending a fake request to a web server. 

This method requires that the attacked user visit the website link to 

complete the attacker's attack. A prerequisite is to use the same browser used to 

sign in to Facebook. The mentioned CSRF vulnerability is being implemented 

at the last stage upon request of a Facebook email. It turned out that when a 

user requests an email address, the server does not verify the user's request 

address. Thus, this vulnerability allows you to request an email for any 

Facebook profile. Before creating a CSRF attack page, you must obtain the 

request URL to change the email address. To do this, we will try to change your 

email address to an email address already in use on another Facebook profile. 

You will then be asked to check your email. The pop-up prompt will then direct 

you to the required URL after clicking on the query option [4]. 

SS7 protocol vulnerability in Facebook Messenger. The threat through 

SS7 vulnerability is achieved by transferring the profile of the attacked user to a 
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new device and downloading the archive by intercepting a service sms – a 

Facebook message with a verification code. SS7 is a signaling system for data 

exchange and call routing. In order to intercept the sms - message for the 

beginning of the attacker it is necessary to disturb the availability of the 

subscriber (Dos). To do this, the attacker sends an UpdateLocation message 

(with the address of the new switch) on behalf of the MSC (switch) to the target 

user. The HLR then unbinds the valid switch in the database and provides the 

subscriber profile of the attacker switch. In this way, the subscriber is out of the 

network area until the subscriber moves into the area of another switch and 

restarts the device, and performs any outbound action (message, call) that will 

restore the subscriber's switch address. 

The next step is to initiate the sending of a service sms – a message 

from Facebook to the user being targeted. Service sms – a message arrives at 

the switch serving the sender. After the Dos attack, the user will be out of 

access and the sms attacker will be given the address of the attacker. This will 

send the message to the attacker in the MT - ForwardSM message of the MAP 

protocol. 
 

 

Pic. 2. SMS service interception – Facebook message 
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The SS7 protocol attack method works in real time without installing 

the attacked user on the device. It doesn't matter which device is installed on 

Facebook Messenger (smartphone, tablet, computer running Android, 

Windows, iOS). Hacking Facebook Messenger can be done from any device, 

provided that you have up-to-date browsers such as Opera, Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer and provided you have a network 

connection. It takes a maximum of 20 minutes to hack and download the 

information of the attacked user. When attacking SS7 and downloading 

information, the user does not receive any messages, as the process takes place 

in the background, and there is no effect on the operation of the devices. The 

process is not detected by any scanner, antivirus. The battery of the device is 

consumed as usual, there are no unnecessary processes in the manager. To 

protect against this threat, there is limited use of the number provided on 

Facebook (Pic. 2). 

According to the above, we can see that there are many threats to 

Facebook profile information. But an integral part of the attack is collecting 

some of the necessary information about the user to whom the attack is 

directed. Therefore, first of all, you need to use unique contact information for 

the profile. There is no need to ignore such preventative protection methods as 

periodically updating your system, installing advanced antivirus software, 

restricting third-party access to your devices used to log in to your Facebook 

profile [5]. 
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Гуля Н. С., 

студент физико-математического факультета 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» 

г. Киев, Украина 

 

На данный момент времени, существующие модели машинного 

обучения на основе деревьев решений (1) имеют как минимум два 

недостатка в процессе нахождение зависимости (обучения), а именно: 

обучение ограничивается только обучающей выборкой и нахождение 

зависимостей происходит только между признаками описывающим 

объект и целевой переменной. 

Сгенерируем данные (Рис.1), в которых будут 3 признака 

описывающие объект 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3 и целевая переменная 𝑦𝑦. Данные 

дискретные, по 𝑥𝑥2, интервал равен 𝜋𝜋/50. 𝑥𝑥1 = sin(𝑥𝑥2 + 𝛿𝛿) где 𝛿𝛿 ∈
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 (−1,1). На каждый интервал генерируем 5 случайных 𝛿𝛿 для класса y=0, и 

одну 𝛿𝛿 = 0 для y=1. 𝑥𝑥3 описывает количество периодов синуса. 
 

Рис. 1. Синтетические данные x1, x2, y, где черные точки принадлежат 

классу y = 1, серые y = 0. Вертикальная линия разделяет данные на 

тренировочные(слева) и тестовые 
 

Для обучения модели возьмем данные где 𝑥𝑥2 < 14𝜋𝜋 и для 

тестирования 𝑥𝑥2 ≥ 14𝜋𝜋. Оценка будет происходить с помощью AUC (2), 

где значение 0.5 равно случайному угадыванию, значение 1 равно 

безошибочной классификации. После обучения дерева решений на 

тренировочных данных 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3 предсказывать класс 𝑦𝑦, были получены 

такие результаты: 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 = 1.0, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 = 0.51. 

Низкий результат на тестовых данных и высокий на 

тренировочных показывает, что модель не смогла корректно обучиться. 

Для повышения качества модели нужно добавить больше признаков 

описывающих объект. Суть метода заключается в том, чтобы итеративно 

для данных одного класса, тренировать нейронную сеть предсказывать 

признаки. Если нейронная сеть может правильно предсказывать признаки, 

значит зависимость между ними есть, иначе – нет. Для примера 

использовались две нейронные сети с оптимизацией Adam (3). Одна 

нейронная сеть обучалась на признаках 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3 предсказывать 𝑥𝑥1 на 
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данных класса 𝑦𝑦 = 0, другая на данных класса 𝑦𝑦 = 1. Для тренировки и 

теста использовались такие же данные, как и для дерева решений, только 

для нейронных сетей по 𝑥𝑥2 нормированы в диапазоне от 0 до 1 и не 

использовались данные другого класса. Для оценки предсказания 

нейросети использовалась метрика – средняя квадратическая ошибка, где 

значение 0 показывает безошибочное предсказание, значение больше 0, 

ошибочное. 

Для класса 𝑦𝑦 = 1 (Рис. 2) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 = 0.0017, 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 =

0.0064. 
 

Рис. 2. Данные x1, x2, y , где черные точки это предсказанные значения, 

серые – истинные. Вертикальная линия разделяет данные на 

тренировочные(слева) и тестовые 
 

Для класса 𝑦𝑦 = 0 (Рис. 3) 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 = 0.1594, 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 =

0.1974. 
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Рис. 3. Данные x1, x2, y, где черные точки это предсказанные значения, 

серые – истинные. Вертикальная линия разделяет данные на 

тренировочные(слева) и тестовые 
 

После того как нейросети обучились, мы добавляем в наши 

данные предсказанные значения 𝑥𝑥1 по двум нейронным сетям как 

признаки 𝑥𝑥10𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑥𝑥11𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠. С данными признаками обучаем дерево 

решений, тестируем и получаем такие результаты: 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 = 1.0,

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 = 0.742. 

Что существенно лучше без признаков от нейронных сетей. 

Исходный код доступен на https://github.com/ngulya/dependent 
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PROJECT OF THE INFORMATION SYSTEM OF THE SYNTACTIC 

ANALYSIS OF THE UKRAINIAN LANGUAGE DICTIONARY 

 

Trotsko K. S., 

Student of the Faculty of Philology 

Lviv Polytechnic National University 

Lviv, Ukraine 

 

Ukrainian lexicography today is represented by such divisions as metal 

lexicography, which studies methodological, didactic issues of the theory of 

lexicography, terminography, phraseography, computer lexicography, 

educational lexicography, and the youngest branch of vocabulary – the first 

scientific criticism. The main tasks of lexicographic criticism are to evaluate, 

analyze vocabulary products, develop the theoretical foundations of vocabulary 

compilation, etc. These are the lexicographic questions that need to be 

understood and solved at the present stage of the development of metal 

lexicography and vocabulary (the practice of vocabulary). For modern 

theoretical lexicography, the importance of the work of domestic researchers 

focused on generalizing the lexicography of previous periods of development. 

Distinguishing theory and practice in lexicography, Y. D. Apresyan 

calls lexicography systematic, "which treats the vocabulary of the language as a 

fairly well organized system, that is, as a large number of classes of units with 

actions or rules defined for each class". According to the author, the basic 

concepts of vocabulary include the lexeme with its integral lexicographic 

representation, lexicographic type, the notion of systematic meaning. In order 

to understand the systematics of lexicography, one must necessarily have an 

idea of semantic metamata and vocabulary as a classification and operating 

system. The researcher also emphasizes the importance of answering questions 

about the structure of language and ways of constructing a linguistic 
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description. It should be noted that intelligence on lexicography is mainly 

devoted to the theoretical aspect, while modern science requires the 

development of materials aimed at the development of practical lexicography. 

These can be instructions or recommendations for compiling one or another 

type of dictionary. Today O. A Taranenko managed to fill such a lacuna. The 

work is composed in the format of instructions for an explanatory dictionary, 

which outlines the concept and basic principles of lexicography, based around 

the semantic, grammatical, stylistic aspects of Ukrainian vocabulary. The 

publication of this type of theoretical and practical literature will facilitate the 

codification of the existing principles of compiling vocabulary products and the 

development of new approaches in practical lexicography. 

The purpose of the project of the syntax analysis system of definitions 

of the "Ukranian Language Dictionary" is to create an analyzer (parser) for any 

explanatory dictionary (or vocabulary of another type, originally published on 

paper and subsequently digitized) that will separate / structure the area of the 

dictionary article for further "placing" this information in the database. 

The openness of the dictionary will mean that anyone can use the 

dictionary as they wish, and at the same time anyone can make suggestions for 

improving the dictionary. 

The goals of the project are to create a software that supports the 

Ukrainian language or to analyze texts in Ukrainian: automatic check of 

spelling, grammar and style, classification of texts, selection of named entities, 

data mining and more. The dictionary will be useful for the needs of building 

corpuses, testing linguistic hypotheses and analyzing the vocabulary and 

morphology of the Ukrainian language. 

Automatic natural language analysis is a popular technology used in 

word processors (for example: Microsoft Word, OpenOffice.org Writer) and 

search engines, abstracting systems, text classification and clustering systems 

and, finally, duplicate search systems in texts. Micro-blog text analysis of a 
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social networking site is widely used to investigate the psychosemantic profile 

of a user, aimed at improving the effectiveness of contextual advertising, 

campaigning, and other materials. Automatic text analysis technology is also 

needed to create, markup, and align corpora of parallel texts that are widely 

used by translation memory systems. 

Natural language is a multilevel structure in which the following levels 

are most often distinguished: phonetic; morphological; lexical; syntactic; 

semantic; pragmatic. for this reason, systems for the automatic analysis of 

natural-language texts solve certain tasks of analyzing information at these 

levels in the course of their work. The most applicable three-level analyzers, 

namely, morphological analyzers, syntax analyzers, sense analyzers. And, if we 

talk about the analysis of the meaning of a single sentence, then the syntax 

analysis exhausts all the issues of identifying the basic semantic structure of the 

proposal, whether it is a tree of dependencies, or predicate structure. In the 

process of semantic analysis of the whole text, the stage of parsing is also 

important. In other words, the quality of the syntax parser determines, in many 

cases, the quality of the solution to the problem facing the text analysis system 

[1-3]. 
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ТЕМНА МАТЕРІЯ, ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ ТА ОСНОВНІ КАНДИДАТИ 

 

Цимбаленко А. А., 

студентка фізико-математичного факультету 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

Є вагомі аргументи на користь того, що значна частина речовини 

у Всесвіті нічого не випромінює і не поглинає і тому невидима. Про 

наявність такої невидимої матерії можна дізнатися по її гравітаційній 

взаємодії з випромінюючою матерією. Дослідження скупчень галактик і 

галактичних ротаційних кривих свідчать про існування цієї так званої 

темної матерії. За визначенням темна матерія – це матерія, яка не 

взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, тобто не випускає його і 

не поглинає. 

Вперше термін «темна матерія» (ТМ) був ужитий німецьким 

астроном Фріцом Цвікки, який у своїй роботі по вимірюванню радіальної 

швидкості восьми галактик в скупченні Кома із сузір'я Волосся Вероніки, 

опублікованій в 1937 році, показав, що для утримання галактик від 

розльоту повна маса повинна перевищувати видиму більш ніж в 500 разів. 

В кінці 60-х років, астроном Віра Рубін з Інституту Карнегі, 

встановила, що більшість зірок в спіральних галактиках рухаються по 

орбітах приблизно з однаковою кутовою швидкістю, що свідчило про 

наявність темної матерії. Надалі було опубліковано ще кілька незалежних 

робіт, які повністю підтверджували факт існування прихованої маси. 

Згідно з нинішнім астрофізичним представленням, на частку 

звичайної баріонної матерії (міжгалактичний газ, зірки та інше) припадає 

менше 5 %, на темну енергію ~ 68.5 %, на нейтрино близько 0.5 %, а на 
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темну матерію, що залишилися 26.5 %. Таким чином, майже 95 % маси-

енергії нашого Всесвіту складається з невідомої нам маси, вивчення якої 

має фундаментальне значення для космології, фізики елементарних 

частинок та астрофізики. 

Класифікація 

Найбільш загальноприйнята класифікація – це поділ ТМ за 

швидкостями частинок переносників на гарячу, теплу і холодну.  

Гаряча темна матерія 

Під гарячою ТМ розуміється легкі частинки, які на ранньому 

періоді еволюції Всесвіту були в повному дотику з фотонами, 

електронами, позитрона, і в момент виходу з рівноваги, коли взаємодія 

припинилася, вони розлетілися зі швидкостями близькими до швидкості 

світла. Як показують розрахунки, маса таких частинок повинна бути в 

5000 разів легше електрона. Відповідним кандидатом на цю роль є 

нейтрино. На сьогоднішній день гаряча ТМ практично виключена, з 

огляду на те, що вона суперечить великомасштабній структурі Всесвіту. 

Холодна темна матерія 

До холодної ТМ відноситься частки, які на ранній стадії Всесвіту 

відщепилися від плазми з нерелятивістськими швидкостями. На відміну 

від гарячої, холодна модель з хорошою точністю описує великомасштабну 

структуру Всесвіту з точки зору космології. Хоча, в деяких деталях вона 

також не відповідає астрономічними спостереженнями. 

Переносниками даного виду матерії зазвичай виступають 

надмасивні частки, з масами від десятків ГеВ до декількох ТеВ. Основним 

кандидатом на дану роль є WIMP-и (Weakly Interactive Massive Particles) – 

слабовзаємодіючі масивні частинки. 

Тепла темна матерія 

На сьогодні найбільш прийнята є тепла ТМ, в якій недоліки 

холодної ТМ вже усунені. Частинок даної категорії мають середню 
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швидкість між холодною та гарячою, хоча і в ранній стадії вони також 

були релятивістськими. Зазвичай до теплої ТМ відносять легкі частинки, 

маси яких у 100 разів менше маси електрона. Основним кандидатом в 

даній категорії є стерильне нейтрино з масою в діапазоні 1 еВ – 10 КеВ. 

Свідчення про існування темної матерії: 

1) ТМ, так само, як і звичайна баріонів матерія концентрується в 

визначених згустках (зазвичай поблизу баріонів); 

2) за астрономічними спостереження на нинішній день, 

вважається що ТМ є нерелятивістською; 

3) ТМ в більшості випадків накопичується в місцях скупчення 

звичайної матерії; 

4) ТМ не взаємодіє зі звичайною матерією, крім того, як 

з'ясувалося вона і сама з собою практично не взаємодіє [1]; 

5) ТМ повинна бути подібна до рідини (ніяких дискретних 

утворень поки не виявлено); 

Одним з найбільш наочних доказів існування ТМ служать 

ротаційні криві – залежність швидкість обертання зірок і газу в галактиці 

від відстані до центру цієї галактики. 

Ще один доказ – метод гравітаційного лінзування. Полягає в 

явищі, що пов'язане з польовими рівняннями ЗТВ (загальна теорія 

відносності), а саме, у відхиленні електромагнітного випромінювання 

поблизу масивних тіл. Як правило для помітного спотворення зображення 

потрібні маси порядку розміру галактик або їх скупчень. Поблизу ж менш 

масивних тіл, таких як зірки, відхилення променю відбувається на дуже 

малі кути, і вдається помітити лише короткочасне збільшення яскравості 

(спалах). Якщо об'єкт має високу яскравість, то помітити таку зміну 

практично неможливо. 

Кандидати на роль частинок темної матерії 
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У сучасній фізиці космосу, виникла дивна ситуація: кількісний 

вклад темної матерії у Всесвіті визначено з достатньою точністю, але саму 

природу ТМ так і не зрозуміли. На даний момент частки ТМ поки не були 

виявлені, пошук цих частинок є однією з найскладніших проблем, яка 

стоїть не тільки перед космологією, але і перед фізикою частинок і 

астрофізикою. 

Оскільки наявність ТМ доводиться лише її гравітаційними 

властивостями, то були спроби створити модифіковані теорії гравітації 

без ТМ, такі як MOND (Модифікована ньютонівська динаміка), 

космологічна стала і гравітаційна стала залежна від часів [2]. Але всі ці 

теорії мають ряд недоліків, тож на даний момент кращим поясненням 

гравітаційних аномалій є наявність ТМ. Розглянемо деяких кандидатів на 

роль частинок темної матерії. 

Нейтрино Стандартної моделі  

На нинішній момент, нейтрино – єдина частка в кандидати ТМ, 

яку можна зареєструвати в експерименті. У нейтрино є ряд переваг: їх 

можна безпосередньо спостерігати в експериментах, тобто доведений 

факт їх існування і відома їх поширеність в нашому Всесвіті. Це 

фундаментальний ферміон зі спіном 1/2, електричнонейтральний, має 3 

покоління – τ, μ, e і відносяться до гарячої ТМ, тому що енергія при 

виході з рівноваги набагато перевищує масу.  

Аксіон 

Ще один кандидат на роль прихованої маси – аксіон. Це 

псевдоскалярна гіпотетична частинка, постульовано в 1977 році у зв'язку з 

порушенням CP-інваріантності в КХД (квантова хромодинамика). 

На початку передбачалося, що масштаб порушення даної симетрії 

збігається з електрослабким масштабом і маса аксіонів дорівнює 

приблизно 200 КеВ. Але експерименти на прискорювачах частинок дуже 

швидко виключили таку можливість. На нинішній день вважають, що 
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маса аксіонів варіюється в інтервалі від 10-5 еВ до 10-3 еВ. Однак пряме 

детектування поки не дало результатів. 

Так само є і непрямі методи пошуку аксіонів, а саме, через світло. 

Згідно з теоретичними уявленнями аксіон може розпадатися на два 

фотони, які вже можна детектувати. Також можливий і зворотний процес, 

тобто отримання аксіонів зі світла. З даної властивості випливає, що 

аксіон хоч і є «невловимою» частинкою, але не позбавлений взаємодії з 

магнітним полем. В такому випадку аксіон можна стимулювати для 

розпаду на, так звані, мікрохвильові фотони. Цей метод використовується 

вченими в ADMX (Axion Dark Mattere Xperiment). Якщо аксіон виявиться 

часткою ТМ, це дасть ще один ривок в розумінні і вивченні прихованої 

маси. 
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ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

 

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У 

ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІСТОРІЇ 

 

Величко А. С., 

магістрант кафедри історії України та 

спеціальних галузей історичної науки 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

 

Зміст освіти Нової української школи базується на фундаменті 

компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. З 

огляду на це серед головних її завдань – розвиток загальнолюдських 

цінностей. Дисципліна «Історія», як ніяка інша, формує свідомість 

справжнього патріота, який з повагою і справедливістю ставиться до 

історії минулого своєї Батьківщини, без якої не можливе її майбутнє. 

Завдання вчителя історії полягає у розвитку в учнів історичного, 

критичного та творчого мислення, не нав’язуючи своїх чи інших думок, а 

задаючи вектор формування власного критичного погляду на інформацію, 

виховуючи вміння висловлювати і відстоювати власну думку, розвиваючи 

здатність розуміти загальний хід історичного процесу та проблем, що 

стоять перед країною. Для цього є вкрай необхідним виваження подачі 

історичного матеріалу з різних ракурсів і джерел, спонукаючи учнів до 

співставлення інформації та її аналізу. Метою даної розвідки є визначення 

дражливих місць у процесі вивчення України у роки Другої світової війни 

у межах шкільного курсу історії. 

До найскладніших для вивчення у шкільному курсі історії 

України відносяться події Другої світової війни, оскільки деякі події 
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історії цього періоду ще потребують дослідження сучасними науковцями 

та переосмислення громадськістю. Справа в тім, що тривалий час 

утримувалась радянська концепція останнього світового воєнного 

катаклізму, яка не допускала інших, окрім офіційного, поглядів і 

замикалася на понятті «Велика Вітчизняна війна». 

Друга світова війна вивчається в 10 класі в рамках інтегрованого 

курсу «Історія: Україна і світ». У розділі «Друга світова війна: перебіг і 

результати» виокремлено сім тем, а саме: «Напад Німеччини на 

Радянський Союз»; «Нацистський окупаційний режим: приклад України»; 

«Голокост: знищення нацистами єврейського населення Європи»; 

«Український національно-визвольний, комуністичний партизанський та 

інші рухи опору на теренах України»; «Вступ у війну США і формування 

антигітлерівської коаліції»; «Воєнні перемоги союзників у 1942-1945 рр.»; 

«Економічне і суспільне життя під час війни. Наслідки Другої світової 

війни для України» [3]. Окрім навчального тексту, наявні підручники 

пропонують багатий джерельний та графічно-ілюстративний матеріал, що 

створює умови для організації дослідницької діяльності учнів. 

Погоджуємося з твердженням Олександра Лисенка, завідувача 

відділу історії України періоду Другої світової війни інституту історії 

України НАНУ, що найбільш спекулятивні технології застосовуються до 

теми Другої світової, причому імпульсивності та провокаційності цій темі 

додають політики [1]. Передусім, зосередитися слід на вшануванні жертв. 

Протягом десятиліть сформувалася стереотипна радянська система 

героїзації, де акцент робився на офіцерах і командуванні, що допомагало 

творити міф переможної війни. Натомість, доцільнішою буде увага до 

героїзму серед простих людей [1]. Як слушно зауважив Ярослав Грицак, 

український науковець, історик і публіцист, єдність України у Другій 

світовій війні – у різноманітності. Слід враховувати досвід і приклади 

різних регіонів, замінивши загальні історії розповідями про людей. З цих 
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історій буде видно, що люди вчиняли приблизно однаково, і залишалися 

людьми у різних обставинах Таке зібрання «малих історій» може стати 

хорошою єднальною платформою. Головний урок тих подій полягає в 

тому, що Україна не може бути територією, яку використовують інші [1]. 

Не зважаючи на різні погляди вітчизняних істориків, майже всі 

вони погоджуються, що загальнонаціональну концепцію історичної 

пам'яті слід вибудовувати не згори, а знизу, робити акцент на історіях 

звичайних людей. Доцільно використання методу усної історії в шкільній 

практиці при вивченні теми Другої світової війни як інструменту для 

розвитку критичного мислення учнів. Так, Лукаш Лебдушка, викладач 

гуманітарних дисциплін, керівник методичного об’єднання «Основи 

суспільних наук – громадянське виховання, історія» в гімназії 

«Модржани», м. Прага, та Юрій Волошин, доктор історичних наук, 

професор кафедри історії України Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка, стверджують, що метод 

усної історії є не лише добрим засобом для пізнання сучасної історії, але 

інструментом для подолання спадщини тоталітаризму. Його застосування 

в шкільній практиці спрощує підхід до критичного вивчення новітнього 

періоду історії, дозволяє школярам на емоційному рівні займатися 

особистою долею конкретних людей з їхнього регіону і допомагають у 

такий спосіб встановити зв’язок з їхнім власним сьогоденням. Крім того, 

вона дає можливість молодим людям знайти певну компенсацію доволі 

сухому й часто перевантаженому фактами вивченню історії за шкільною 

програмою, а головне сприяє встановленню зв’язку з представниками 

старших поколінь [2]. 

Дійсно, завдяки даному методу вивчення певних історичних 

періодів чи фактів стають більш зрозумілими для учнів. Його можна 

застосовувати, наприклад, для вивчення конкретного історичного 

феномену як «Остарбайтери» або нацистський «новий порядок», учасники 
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й свідки яких до сих пір живі. Актуальним при вивченні Другої світової 

війни є задіяння краєзнавчого підходу. В таких темах розділу як 

нацистський окупаційний режим, Голокост, Рух Опору, економічне і 

суспільне життя під час війни, наслідки Другої світової війни буде 

доречним проведення паралелей і розгляд цих подій на прикладах рідного 

міста чи регіону та навіть окремої сім’ї учнів, які пережили це лихоліття. 

Для цього є всі можливості: місцеві музеї, архіви, зустрічі з живими 

свідками тих подій, спогади та перекази рідних. Такі дослідження можна 

здійснювати у форматі невеликих проектів, презентуючи їх у вигляді 

дослідницьких презентацій або навіть створення невеликих відео-фільмів 

з інтерв’ю свідків тих подій. У такий спосіб учні здобувають можливість 

самостійно сформувати власний погляд на історичні події. Вони 

усвідомлюють, що поряд з «великою політичною історією» існує 

й соціальна історія, тобто життя «звичайних людей» на фоні великих 

історичних подій. Висвітлення теми Другої світової війни вимагає 

обережного і диференційованого підходу, бо цільова аудиторія – це діти, 

у яких лише формується світогляд. Вчителю, який хоче зацікавити учнів 

вивченням історії цього періоду, необхідно подавати історичний матеріал 

у всьому його розмаїтті. Зрозумілі, на перший погляд, історичні факти, що 

здавалися непохитними, можуть вступати в конфронтацію з новими 

фактами чи особистим досвідом, які по-новому корегують погляд на 

подію. Тільки тоді історія цього періоду стане для учнів доступною і 

цікавою для подальшого дослідження. 

Проблема сучасної української молоді в тому, що вони менше 

читають, а особливо наукової літератури. Інформацію отримують 

легкодоступну – з мережі Інтернет, у художньому фільмовому форматі, 

але, на жаль, там мало вітчизняних фільмів про Другу світову війну з 

українським виміром. Тому на уроках історії доцільно переглядати 

документальну вітчизняну фільмографію про цей період, а також 
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здійснювати аналіз і співставлення реальних подій і художнього домислу 

в художніх фільмах, переглянутих учнями. 

Вважаємо, що одним із головних завдань при вивченні теми 

Другої світової війни повинно стати формування усвідомленого 

переконання про неприпустимість жахів війни, виставлення уявних гальм 

щодо силового варіанту розв’язання конфліктних ситуацій. 
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Радянська політика репресій мала на меті знищити стійкі 

механізми національної, а головним чином, культурної ідентифікації для 

побудови суспільства нового типу. Серед українців наразі рідко можна 

зустріти людину, яка знає історію своїх пращурів починаючи з рівня 

прапрадідів. Більше того знання про бабусь та дідусів часто обмежуються 

лише ім’ям. Такий стан речей загалом є наслідком продуманих заходів 

радянської влади, оскільки сімейний усно-історичний наратив сприяв би 

цементуванню національної ідентичності, зберігав би пам’ять про 

радянські злочини та конфіскації власності, значно гальмував розвиток 

штучної ідеологічної надетічної спільноти – радянського народу. 

Після видання більшовиками Декрету від 23 січня 1918 р. «Про 

відділення церкви від держави» з метою усунення релігійних організацій 

від функції органів реєстрації актів цивільного стану, а формально під 

приводом централізації та покращення умов зберігання документів, 

почалось масове та часто варварське вилучення метричних та книг 

сповідних відомостей з місцевих приходів. Часто це призводило до 

звичайного знищення цінних документів персонального характеру. 

Приміром за наказом Центрального архіву СРСР у 1927 р. були знищена 

переважна більшість сповідних розписів, починаючи з 1865 р. [1, c. 151] 

Також в умовах тоталітаризму та засилля бюрократії ускладнювався 

доступ громадян до таких документів через заклади ЗАГСів. Величезної 

шкоди для джерел сімейної історії завдали події Другої світової війни, 

коли під час евакуації обласних архівів з різних причин було втрачено 

значну кількість фондів. Тому для багатьох українських родин єдиним 

джерелом даних по сімейній історії є усні перекази. 

У кінці серпня – на початку вересня 2018 р. співробітниками 

ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України була проведена етнографічна 

експедиція на південь Одещини, на історичний Буджак. Окрім зібраного 

етнографічного матеріалу було зафіксовано особливості усно-історичного 
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наративу, який є потужним джерелом дослідження історії заселення 

Буджака, проведення етногенеалогічних та усно-історичних студій. 

Буджацький регіон має свою специфіку, оскільки на його 

території, окрім українців, присутня значна кількість представників інших 

етнічних груп. Також Буджак був приєднаний до УРСР у складі СРСР 

лише у червні 1940 р., а початок активної фази Другої світової війни на 

його теренах відклали процеси радянізації до кінця 1940-х рр. Наступ на 

релігію тут відбувався ще пізніше, вже в рамках хрущовської атеїстичної 

програми. Хоча руйнування культових споруд мало менший масштаб, ніж 

в 1920-30 рр. в окупованій більшовиками частині України, однак регіон не 

уник знищення цінних пам’яток та документів, які зберігались при 

церквах та мали цінність для сімейної історії. 

У ході відвідин сіл Петрівка Старокозацької об’єднаної 

територіальної громади Білгород-Дністровського району та Білолісся 

Татарбунарського району Одещини було помічено значно кращий стан 

збереження пласту знань про свій рід та усну локальну історію свого 

краю. Зокрема респонденти чітко вказували на своє етнічне походження 

та навколишні населені пункти, з яких походили їхні предки у 3-4-му 

поколіннях [2], [3], [4]. У сільському музеї Петрівки було звернено увагу 

на наявність значної кількості робіт учнів у рамках Малої академії наук, 

присвячених власним родоводам. Практично всі вони сягали 6-7 

покоління. За свідченнями директора музею багато родоводів було 

складено без звертання до архівних матеріалів [5], про що свідчать умовні 

дати в імпровізованих генеалогічних деревах. 

У селі Білолісся зафіксовано непересічний випадок знання 

власного родоводу до початку ХІХ ст. колишнім головою місцевого 

колективного господарства Байраком М. С. Він знає свого 

родоначальника, який першим поселився у селі під час заселенням 

Буджака українськими козаками на початку ХІХ ст. Також даний чоловік 
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віднайшов могилу цього пращура та з дозволу місцевого священика 

забрав могильний камінь з надписом для реставрації, після чого, як 

планувалось, його повернуть на місце поховання [6]. 

У Буджаку зафіксовано загалом амбівалентне ставлення до 

радянського минулого. З одного боку традиційно схвалюється відносне 

економічне благополуччя пізнього СРСР. Але водночас усно-історичний 

наратив зберігає свідчення репресій, голоду 1946-47 рр., гонінь на релігію, 

масові депортації населення зокрема німців [7, c. 71]. 

На прикладі півдня Одещини ми бачимо важливість збереження 

сімейного та взагалі усно-історичного наративу, оскільки це по-перше дає 

змогу зберегти цінні дані персонального характеру, а по друге є 

ефективним засобом уникнення процесів денаціоналізації, зменшити 

вплив ворожої та тоталітарної пропаганди та підтримувати нормальний 

стан національної ідентичності. 
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Постановка проблеми. Кінець ХІХ ст. позначився як 

переломний період в історії українських земель. Наслідки реформ 1860-х 

рр. та промислового перевороту, розвиток транспортної мережі імперії, 

розробка родовищ корисних копалин на півдні – усе це створило 

принципову нову ситуацію, усвідомлення якої дало підстави говорити про 
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формування нової економічної культури та свідомості у торгово-

промислових кіл. Для того, аби збагнути їх специфіку, необхідним є 

вироблення певної теоретичної моделі, яка б відбила і пояснила 

спричинені зміни. 

Мета пропонованого дослідження полягає в аналізі зв’язку 

модернізаційних процесів в українських землях та професіоналізації 

освіти другої половини ХІХ ст. 

Аналіз історіографії. В українській історичній науці цій 

проблемі приділяється недостатньо уваги, хоча останнім часом науковці 

все активніше звертаються до неї. Окремі питання становлення ринкових 

відносин в Україні розглядають у своїх дослідженнях І. О. Гуржій [3] та 

О. А. Пиріг [16]. Проблеми торговельно-промислового обміну між 

Україною та Білорусією, Молдовою простежуються у публікаціях 

К. Завальнюк [7] та Р. І. Стовбун [22]. Праці Б. А. Кругляк розглядають 

національні та соціальні аспекти діяльності торговельної буржуазії, 

розвиток ярмаркової торгівлі [11], М. К. Шацилло – питання 

трансформації купецтва, В. В. Крутіков – чисельність та прибутки 

української буржуазії напередодні революції 1905-1907 рр. Таким чином, 

побіжний історичний огляд показує широту проблеми і багатоплановість 

її аспектів, які досі не досліджено. 

Виклад основного матеріалу. У середині XIX ст. Російська 

імперія, до складу якої входило 80 % українських земель, переживала 

глибоку кризу, суть якої в невідповідності існуючих феодальних структур 

та відносин провідним світовим тенденціям розвитку, що утверджували 

нове буржуазне суспільство. Характерними рисами та виявами кризовості 

були занепад поміщицьких маєтків; посилення експлуатації селян; 

панування екстенсивних методів господарювання; гальмування розвитку 

капіталістичних процесів – стримування формування ринку вільної 

робочої сили, розвитку підприємництва тощо; наростання соціального 
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напруження в суспільстві; глухе бродіння в народі, що таїло в собі загрозу 

широкомасштабного селянського бунту; посилення процесу відставання 

Росії від європейських держав-лідерів. 

За цих обставин необхідність модернізації в імперії ставала дедалі 

очевиднішою. Роль останнього переконуючого аргументу відіграла 

поразка Росії у Кримській війні (1853-1856 рр.), у якій гігантські людські 

та матеріальні ресурси імперії не подолали новітню техніку та технології 

передових європейських держав Англії та Франції. На думку О. Д. Бойко, 

для другої половини ХІХ ст. була характерна наздоганяюча модернізація, 

яка базується на засвоєнні передових технологій та економічних 

механізмів. Стимулом для неї була не недозрілість національної 

економіки, а, як правило, зовнішній виклик сусідніх економічно 

розвинутіших держав, що загрожує втратою позицій на міжнародній арені 

державі-аутсайдеру [1, c. 186]. 

Характерними рисами наздоганяючої модернізації економіки 

були: поява нових прогресивних явищ та процесів не завдяки еволюції 

«знизу», а «революції згори»; вибіркове, а не системне запозичення та 

використання світових досягнень у галузі техніки, технології та 

організації виробництва; пріоритетність окремих галузей, яка в 

перспективі веде до деформацій економічної структури держави; 

збереження на тривалий час багатоукладності, паралельне існування 

нового та старого укладу; порушення однорідності економічного 

простору, ускладнення соціальних та політичних проблем, зростання 

соціального напруження в суспільстві. 

Друга половина XIX ст. стала періодом бурхливого економічного 

розвитку Російської імперії. У 1890-х рр. в основних галузях виробництва 

завершився промисловий переворот. Почала здійснюватися 

індустріалізація. За темпами зростання промисловості Росія займала 

перше місце у світі, а за обсягом промислового виробництва – п'яте. При 



34 

цьому виробничі сили розміщувалися вкрай нерівномірно. Великого 

значення поступово набували нові промислові райони – Україна, 

Закавказзя і Прибалтика. 

У другій чверті ХІХ ст. відбулося подальше прискорення 

розвитку продуктивних сил у промисловості. Протягом 1825-1858 pp. 

кількість промислових підприємств зросла із 649 до 2473. Значного 

розвитку в Україні в другій половині XIX ст. досягає харчова 

промисловість, у склад якої входили цукроварна, спиртова, тютюнова, 

борошномельна, олійна галузі. Найбільш поширеною була цукрова 

промисловість. Лише в 1866-1870 pp. в Україні було засновано 11 

акціонерних товариств, у 1871-1875 pp. – ще 24. Криза 1882-1887 pp. 

зумовлює створення цукрового синдикату (1887 p.), який користувався 

відкритою підтримкою уряду. В 1895 p. був прийнятий закон, за яким 

Міністерство фінансів разом з цукрозаводчиками визначили норму 

споживання цукру в країні (10,5 фунта цукру на рік), значно нижчу, ніж в 

розвинутих країнах світу (в Англії душове споживання становило 92 

фунти на рік). Цукор, вироблений понад норму, вивозився за кордон і 

продавався за демпінговими цінами (всередині країни цукор-рафінад 

продавався по 6 крб. 15 коп. за пуд, а в Лондоні – по 2 крб. 38 коп.), що 

робило цукрову промисловість однією з найприбутковіших [7, c. 43]. 

Серед різних регіонів за темпами промислового розвитку 

першість належала Півдню. Це пояснюється меншим поширенням 

кріпосницьких відносин і прискореними темпами процесу заселення та 

господарського освоєння території краю. В окреслені роки чисельність 

промислових підприємств у південних губерніях збільшилася в 6 разів – з 

125 до 753. Протягом 60-80-х рр. XIX ст. в Донбасі видобуток вугілля зріс 

з 6 до 85,3 млн. пуд., йшло активне будівництво металургійних заводів. У 

кінці ХІХ ст. їх вже діяло 17, найбільшими з яких були Дружківський, 

Донецько-Юріївський, Петровський, Ольховський, Краматорський, 
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Кадіївський, Гартмана. Не відставало і машинобудування – у цій галузі 

функціонувало 65 заводів. Одночасно зростав і вуглевидобуток. З 1861 по 

1900 р. він збільшився у 115 разів [5, c. 103]. 

Друге місце щодо темпів промислового зростання посідало 

Лівобережжя, де кількість підприємств у зазначений вище період зросла в 

4,5 разів. Порівняно швидкий розвиток цього регіону зумовлювався як 

вигідним географічним розташуванням, так і наявністю відносно 

численної не закріпаченої верстви населення. Повільніше розвивалися 

промислові підприємства на Правобережжі, приєднаному до Російської 

імперії найпізніше. Протягом окреслених років кількість підприємств на 

Правобережжі зросла лише в 2,3 раз [19, c. 217]. 

Загалом Наддніпрянська Україна посіла друге місце в 

промисловому виробництві імперії. Тут діяв 21 металургійний завод, де 

вироблялося 69 % загальноімперської продукції чавуну, 57 % сталі та 

58 % прокату. Працювало 459 машинобудівних та металообробних 

заводів, які давали 20,2 % всієї продукції імперії, а також випускалося 

понад 50 % сільськогосподарських машин і 40 % паровозів. Україна 

давала половину загальноросійського видобутку залізної руди, стільки ж – 

чавуну та сталі, три чверті вугілля і майже стільки ж залізничних рейок. 

Промисловість таких міст, як Київ, Харків, Катеринослав, Одеса, Херсон, 

Миколаїв, Єлісаветград, Кременчук, Луганськ, Юзівка та Маріуполь, у 

1900 р. виробляла 70 % усієї промислової продукції [15, c. 60]. 

Основними факторами, що забезпечили швидке зростання 

промисловості в Південно-Східній та Наддніпрянській Україні, стали: 

урядові замовлення, пільги підприємцям, протекціоністська політика, 

значні іноземні інвестиції та ін. На початку XX ст. на вугільну 

промисловість Донбасу, наприклад, припадало 74 % іноземних капіталів, 

які діяли у вугільній промисловості імперії. Протягом 60-70-х рр. XIX ст. 

іноземні інвестиції в промисловість країни збільшилися в десять разів. 
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Значну роль у промисловому піднесенні відігравало залізничне 

будівництво. Протяжність залізничних колій в країні зросла до 50 тис. км 

[24, c. 27]. 

Середина ХІХ ст. стала періодом інтенсивного розвитку торгівлі 

на українських землях. Завдяки дії таких чинників, як поглиблення поділу 

праці, спеціалізація районів, розвиток капіталістичних відносин, 

розширення внутрішнього ринку, зростання внутрішньої та зовнішньої 

торгівлі, удосконалення транспортних комунікацій, поступово долалась 

господарсько-економічна замкнутість окремих українських регіонів, 

відбувалися процеси тіснішої інтеграції та створення на їхній базі 

спільного економічного простору, який заодно ставав складовою 

всеросійського ринку. Реалізація та купівля товарів здійснювалися 

насамперед через широку мережу ярмарків, торгів та базарів, яких 

наприкінці 1850-х рр. налічувалося понад 12 тис., з яких 1786 були 

великими та середніми. На них реалізовувалася майже третина 

мануфактурних товарів, виготовлених в усій імперії. Провідна роль на 

великих ярмарках належала купцям, через руки яких реалізовувалась 

основна маса промислових та сільськогосподарських товарів. Упродовж 

1825–1861 pp. кількість торгових лавок в українських містах зросла з 3662 

до 150089 [6, c. 160]. 

Із розвитком великої промисловості та залізниць змінюються 

форми торгівлі. Сезонні ярмарки зберігаються лише в менш розвинутих 

регіонах, у великих містах створюються торговельні фірми із 

розгалуженою мережею стаціонарних магазинів та складів; формуються й 

товарні біржі, які спеціалізуються на якомусь певному товарі: хлібі, 

металі, будівельних матеріалах тощо. Біржі стають центрами оптової 

торгівлі сільськогосподарськими та промисловими товарами. Здійснюючи 

продаж товарів за зразками, вони прискорювали товарообіг на 

внутрішньому ринку. В Україні найбільшими товарними біржами були 
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Київська та Одеська. В Харкові біржа спеціалізувалася на купівлі-

продажу кам’яного вугілля та заліза, в Єлизаветграді та Миколаєві – хліба 

[9, c. 23]. 

Вагому роль у розвитку товарно-грошових відносин відігравали 

кредитно-розрахункові установи. Від 1806 р. в Одесі та Феодосії діяли 

філії Петербурзької дисконтної контори, а після її реорганізації в 

Державний комерційний банк аналогічні відділення було створено також 

у Києві, Харкові та Полтаві, а також 24 його філії в інших містах, які 

здійснювали кредитування торгівлі, промисловості та сільського 

господарства. Серед банків, які належали державі, варто назвати 

Селянський (заснований 1882 p.) та Дворянський (заснований 1885 p.). 

Паралельно із державними кредитно-фінансовими установами діяло 

багато приватних банкірів і дисконтерів. В Україні в 1868 p. засновано 

Київський приватний комерційний банк та Харківський торговельний 

банк, у 1871 p. – Київський промисловий, в 1872 p. – Катеринославський 

комерційний та інші великі банки. Серед 39 комерційних банків, що 

функціонували в 1873 p. в імперії, в Україні діяло 10 акціонерних 

комерційних банків [20, c. 201]. 

У другій половині ХІХ ст. з’являється нове урбаністичне явище –

т.зв. міста-фабрики. Типовим прикладом останніх був Луганськ – одне з 

найбільших міст України наприкінці ХІХ ст., яке окрім свого 

промислового призначення не відзначилося ані як торгівельний, ані як 

адміністративний, ані як фінансовий центр. Саме з розробкою рудних 

покладів Криворізького басейну та вугільних Донбасу пов’язано 

перетворення Катеринослава, до того типово провінційного міста в 

потужний промисловий осередок і центр управління всієї гірничодобувної 

промисловості Півдня України [17]. 

З десяти найбільших міст імперії у 1914 р. чотири – Одеса, Київ, 

Харків, Катеринослав – знаходилися в Україні. Зросла чисельність 
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робітників й населення промислових міст. Розвиток концентрованого 

промислового виробництва потребував утворення чіткої інфраструктури, 

що створювало позитивні можливості для піднесення малих та середніх 

обслуговуючих підприємств. Так, в Одесі наприкінці ХІХ ст. почали діяти 

25 цехів з 79 ремісничими спеціальностями, в яких нараховувалося 3926 

майстрів, 4069 підмайстрів і 2556 учнів. Розгорнулося й міське 

будівництво, особливо конторських приміщень, державних і громадських 

споруд. Це призвело до збільшення мешканців України з 1863 р. до 

початку XX ст. більш ніж у 1,7 рази з 13,4 до 23,4 млн. осіб [23, c. 187]. 

Розвиток капіталізму, прискорений реформами 1860-70-х рp., 

значно вплинув на соціальну структуру російського суспільства. 

Збільшилась чисельність робітничого класу, який на початок XX ст. 

становив понад 5 млн. чол. Загалом у промисловості України працювало 

330 тис., у сільському господарстві, рибальстві – 425 тис., на транспорті – 

60 тис. осіб та ін. Переважну більшість робітників та обслуги (83,6 %) в 

Україні складали місцеві мешканці, інші – прибулі з Орловської, 

Курської, Смоленської та ін. губерній Центральної Росії. Згідно з 

переписом 1897 р. у всіх галузях промислового виробництва було зайнято 

554,3 тис. осіб, з них росіян - 185 тис. (33,4 %), українців – 204,2 тис. 

(36,9 %), інших – 164 тис. (29,6 %). У Донбасі прибулі в 1881 р. складали 

7/8 робітників. Різними видами підприємнитва – промисловим 

виробництвом, торгівлею, транспортними послугами, фінансами – у Росії 

займалось 1,5 млн чол. 

Основою формування нової російської буржуазії були купці, 

розбагатілі сеяни і частина дворян. Хоча економічний вплив підприємців 

дедалі зростав, їх суспільний вплив і політична вага були несуттєві. 

Підтримка інтересів буржуазії з боку держави робили її консервативною і 

відданою самодержавству. На початку реформ 1860-70-х рр. представники 
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різноманітних політичних течій були однаково зацікавлені у проведенні 

соціально-економічних перетворень [8, c. 115]. 

У суспільстві, внаслідок поступальних модернізаційних процесів, 

невпинно зростала потреба держави у кваліфікованих чиновниках і 

поєднувалася з дедалі більшим попитом у торгівлі, фінансовій сфері, 

промисловості на освічених комерсантів, бухгалтерів, фінансистів, 

інженерів, управлінців та робітників зі спеціальною освітою. Якщо до 

цього більшість торгово-промислового прошарку сприймала освіту 

насамперед як засіб підвищення соціального статусу для своїх дітей, а не 

як чинник розширення їх інтелектуального рівня та набуття практичних 

знань у сфері підприємництва, то наприкінці ХІХ ст. об’єктивна потреба 

суспільства в освічених громадянах, у забезпеченні постійно зростаючої 

економіки фахівцями й грамотними робітниками, недостатня увага уряду 

до просвітництва широких верств народу обумовили той факт, що освітня 

галузь, насамперед професійна, на межі XIX-XX ст. стала пріоритетним 

об’єктом уваги підприємницьких кіл, особливо представників купецтва. 

Готовність середніх прошарків міста, серед яких домінували 

підприємці, до набуття освіти та сприяння її розвитку стала визначальним 

чинником прискорених змін у житті міських громад в Україні на початку 

ХХ ст. Підготовка професійних кадрів для потреб власного підприємства 

сприймалася як економічно вигідне заняття. У повсякденній практиці 

підприємці постійно відчували брак належним чином підготовлених 

кадрів, а їхній діловий прагматизм підказував, що кваліфікована праця 

найманої робочої сили є продуктивнішою. Спрямовуючи пожертви в 

освітню сферу, підприємці не тільки керувалися престижем, а й 

розглядали це як форму довготривалого вкладення капіталу в умовах 

розвитку ринкових відносин. Спеціальна освіта в підприємницькому 

середовищі почала визнаватися як чинник, що сприяв якісним змінам в 
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управлінні торговельними закладами й промисловими підприємствами 

[12, c. 128]. 

Ініціатива ділових кіл, особливо купецтва, та їхні благодійні 

капітали було спрямовано на заснування професійних навчальних 

закладів усіх рівнів із перевагою комерційної освіти. Розвиток ринкових 

відносин у пореформену добу найбільше стимулював саме цю освітню 

галузь, а найважливіше місце серед усіх типів навчальних закладів 

посідали комерційні училища, масове виникнення котрих сягає рубежу 

ХІХ-ХХ ст. Їх організацією займалися в першу чергу купецькі товариства 

та інші аналогічні об’єднання, зацікавлені в підготовці спеціалістів з 

торгівлі і фінансово-кредитної справи [13, c. 38]. 

9 травня 1894 р. вийшов закон, за яким щойно відкриті 

комерційні училища передавались у підпорядкування Міністерства 

фінансів, яке мало право розв’язувати питання про основи устрою 

комерційних училищ. У 1896 р. воно опікувалося вже вісьмома 

економічними навчальними закладами, з яких чотири знаходились в 

Україні. Відомо, що ще два комерційних навчальних заклади перебували 

у підпорядкуванні Відомства імператриці Марії. 

Наприкінці ХІХ ст. під час економічного піднесення в Російській 

імперії зростала потреба в розвитку комерційної освіти. Торгово-

промислові кола дедалі більш наполегливо виявляли ініціативу у 

заснуванні спеціальних середніх навчальних закладів для підготовки 

фахівців у галузі торгівлі і промисловості. З огляду на це, міністерство 

фінансів 15 квітня 1896 р. затвердило Положення про комерційні 

навчальні заклади, згідно з яким запроваджувалися два нових типи 

закладів – торговельні класи і початкові комерційні школи. Цей документ 

корінним чином змінив усю систему комерційної освіти в країні, ставши 

першим загальноросійським законодавчим актом. Завдяки тому, що 

положення надавало опікунським радам комерційних закладів більше 
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свободи щодо регулювання навчального процесу у порівнянні з 

державними установами і навіть університетами, мережа таких шкіл і 

училищ швидко зростала [18, c. 29-30]. 

Тодішній міністр фінансів С. Вітте з цього приводу у своїх 

спогадах писав: «Я провів через Державну раду положення про 

комерційну освіту, яке спричинило до значного розширення мережі 

комерційних училищ. Цим положенням я пробудив ініціативу між 

промисловцями та комерційним людом, надавши їм значну свободу як у 

заснуванні комерційних шкіл, так і в їх управлінні. У підсумку вони охоче 

почали давати кошти на облаштування і підтримку своїх комерційних 

училищ» [2, c. 419]. 

Досить гостро відчувалася потреба у фахівцях з комерційною 

освітою передусім у найбільших торгово-промислових центрах України – 

Одесі, Києві, Харкові, Катеринославі та інших містах. Тому саме тут до 

1901 р. було започатковано чотири громадських комерційних училища з 

33 в імперії: в Одесі (1862 р.), Харкові (1893 р.), Києві (1896 р.), 

Катеринославі (1900 р.), а також 7 приватних з 16. Серед них чотири в 

Одесі: жіноче комерційне училище О. Бухтєєвої (1892), чоловіче – 

Г. Файга (1893 р.), Х. Гофмана (1898 р.), восьмикласне комерційне 

училище І. Козленко-Полікарпової (1901 р.), в Києві – чоловіче – 

П. Натансона (1896 р.), жіноче – Л. Володкевич (1900 р.), А. Байєра у 

Полтаві (1900 р.) [14, c. 156]. 

Закон від 1896 р. про комерційну освіту заохочував підприємців 

до об’єднання у товариства поширення комерційних знань. Досить 

плідною на цій ниві була діяльність членів таких товариств у Києві й 

Харкові, які повністю фінансово забезпечили чітку роботу підвідомчих їм 

навчальних закладів. Так, у Правобережній Україні, адміністративним 

центром якої був Київ, потреба у фахівцях із початковою комерційною 

освітою з особливою гостротою відчувалася з останньої чверті ХІХ ст. За 
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вирішення цього питання активно взялося Київське купецьке товариство. 

Вже у 1896 р. за ініціативи його голови М. Чоколова та за активної участі 

відомих підприємців – М. Терещенка, М. Деґтерєва й інших було 

започатковано Товариство поширення комерційної освіти з метою 

організації у Києві торговельних навчальних закладів [4, c. 2-4]. 

Висновок. Отже, реформи другої половини XIX ст. позитивно 

вплинули на розвиток промисловості України, утворення промислових 

міст і районів, а також здійснили переворот у свідомості торгово-

промислових кіл. Адже якщо на початку ХІХ ст. цінувалась лише 

класична освіта, то вже у другій половині ХХ ст. вкорінюється розуміння 

ролі фахового, зокрема торговельно-кооперативного шкільництва для 

розвитку суспільства. Поступово розбудовується мережа державних і 

приватних торговельно-кооперативних шкіл різного рівня, де поряд з 

вивченням загальноосвітніх та фахових предметів значна увага 

приділяється виробленню практичних навичок. Напередодні Першої 

світової війни в українських губерніях нараховувалося вже 92 

комерційних навчальних заклади різних типів (усього в межах Російській 

імперії існувало 497) [21, c. 23]. Тому вдале поєднання інтересів держави і 

підприємницького капіталу в сфері комерційної освіти дозволило 

сформувати нові кадри «так потрібних нашому народові незалежних і 

засібних людей, творців і організаторів нашого господарського життя; 

виховати не тільки добрих бізнесменів, а й свідомих своїх народних 

обов’язків та з умовами нашого життя і його потребами ознайомлених 

народних робітників» [10, c. 6]. 
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МИРОВІ СУДИ НА ВОЛИНІ (1872-1919 РР.): ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ 

АНАЛІЗ 

 

Панченко В. С., 

кандидат історичних наук, 

голова циклової комісії гуманітарних та природничих дисциплін 

Житомирський торговельно-економічний коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету 

м. Житомир, Україна 

 

Постановка проблеми. Функціонування мирових судів у 

Російській імперії належить до запитуваних напрямів історичної науки. 

Свого часу до вивчення мирової юстиції звертались історики, юристи, 

державні та громадські діячі. Однак, будь-яке історичне дослідження має 

охоплювати якнайширше коло джерел, а саме історичне пізнання 

ґрунтуватись на їх критичному аналізі та верифікації. Тому метою 

пропонованої розвідки є аналіз неопублікованих, передусім архівних, 

джерел з історії мирової юстиції Волині. 

Аналіз історіографії. Джерельну базу історії мирових судів 

Волинської губернії 1871-1919 рр. становлять законодавчі акти, діловодна 

документація, періодика, статистика, спогади суддів і членів їх родин. 

Частково джерелознавчий аналіз мирової юстиції здійснювали Д. Шигаль 
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[31], Є. Бородіна [23], А. Бражнікова [22], В. Землянська [25-26], 

О. Кудлай [28] та ін. Однак предметом їх аналізу зазвичай ставали 

опубліковані джерела із історії мирового судочинства, при чому акцент 

робився переважно на юридичну техніку та процесуальну сторону 

судочинства. Разом із тим, незаслужено досі були обділені увагою 

істориків неопубліковані джерела, сконцентровані у регіональних архівах, 

чим і обумовлюється актуальність пропонованої розвідки. 

Виклад основного матеріалу. Основний емпіричний масив 

становлять архівні матеріали. Одним із найінформативніших джерел 

слугує діловодна документація державних установ судового відомства. У 

Центральному державному історичному архіві України в м. Київ (ф. 442, 

Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора) 

відклалось листування місцевої адміністрації із Міністерством юстиції та 

мировими з’їздами Волинської губернії із питань організації судочинства. 

У Державному архіві Житомирської області сформовано 11 фондів, в яких 

зберігаються службові документи мирових суддів Житомирського округу: 

ф. 167, З'їзд мирових суддів Житомирського судово-мирового округу (м. 

Житомир Волинської губернії); ф. 168-175, Мирові судді 1-8 дільниць 

Житомирського судово-мирового округу; ф. 184, Додатковий мировий 

суддя Житомирського судово-мирового округу; ф. 572, З'їзд мирових 

суддів Новоград-Волинського судово-мирового округу (м. Новоград-

Волинський Волинської губернії). 

У Державному архіві Волинської області матеріали до 

характеристики місцевої мирової юстиції відклались у 18 фондах: ф. 292, 

Луцький з’їзд мирових суддів, ф. 347, Володимир-Волинський з’їзд 

мирових суддів, ф. 7, 8, 56, 68, 76, 78, 83, 352 Мирові судді 1-11, 14 

дільниць Луцького судово-мирового з’їзду, ф. 340-346, мирові судді 1, 3-8 

дільниць Володимир-Волинського з’їзду. Фонди названих архівів добре 

збереглись, у них містяться звіти, записки, листування місцевої 
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адміністрації із Міністерством юстиції з приводу судової реформи, які 

дозволяють скласти цілісну картину реформування правосуддя у 

Волинській губернії. 

У документації мирових установ можна виокремити декілька груп 

документів: внутрішньовідомче листування (циркуляри та інструкції 

Міністерства юстиції; донесення та клопотання мирових з’їздів, 

відношення та запити), облікові (настільні реєстри справ, розносні книги, 

формулярні списки суддів, журнали судових засідань), розпорядчі (наказ 

мировим суддям округу, розпорядження голови з’їзду), звітні (місячні, 

піврічні та річні звіти суддів про рух справ у дільницях та з’їздах), 

бухгалтерські (відомості на видачу грошового утримання суддям, 

приставам, розсильним; кошториси господарських витрат; грошові книги 

суддів), матеріали судових справ. 

Важливим для історика мирової юстиції є внутрішньовідомче 

листування чиновників Міністерства юстиції. Оскільки воно містить 

свідчення фахівців про реальну практику функціонування мирових судів, 

а також матеріали про фактичну, а не декларовану позицію верховної 

влади з приводу оптимізації місцевого правосуддя. Серед документів цієї 

групи особливе значення мають міністерські циркуляри, що відображали 

інструкції підпорядкованим установам. Від звичних керівних вказівок їх 

позитивно вирізняла наявність детальної мотиваційної частини, що 

описувала ту чи іншу проблему, причини її появи і шляхи вирішення. 

Прикладом таких документів можуть слугувати циркуляри «Про усунення 

повільності у провадженні справ» від 18.06.1886 р. [12, арк. 9-11] та від 

17.10.1895 p. [18, арк. 133-136], «Про боротьбу із незаконним продажем 

вина» від 21.10.1917 р. [4, арк. 29]. Подібна структура робить їх досить 

цінними для дослідника, про що не раз відзначали П. Зирянов [27] і 

М. Осіпов [29]. 
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Мирові судді підшивали циркуляри у спеціальну теку «для відома 

і керівництва». Оскільки це була документація суворої звітності і її 

наявність перевірялась при ревізіях дільниць, то чимало таких добірок 

збереглись в обласних архівах [19-21]. У разі особливої важливості 

інструкцій, викладених у документі, його підшивали в окрему справу 

разом із звітами судді про виконання міністерських розпоряджень та 

листування із з’їздом із цього приводу. Так було із циркулярами «Про 

заборону католикам служити у судовому відомстві» від 21.07.1885 р. [11], 

«Про розміри відрахувань у пенсійну касу» від 31.10.1890 р. [13], «Про 

заснування судових архівів» від 21.12.1876 р. [9]. 

До відомчого листування відносимо також донесення та 

клопотання мирових суддів про нагальні потреби судів, а також бачення 

юристами-практиками проблем місцевого правосуддя. Так, Овруцький 

з’їзд у зверненні до міністра просить про введення у штатний розпис ще 

однієї посади дільничного судді. При цьому у вступній частині йдеться 

про те, що всі судді обтяжені справами, а також про вкрай обмежене 

фінансування [1, арк. 3-3 зв.]. В іншому випадку, голова Володимир-

Волинського з’їзду, просив грошей на відкриття додаткових 

арештантських будинків [2, арк. 2 зв.]. Взаємини мирових судів із іншими 

губернськими установами розкривають їх відношення та запити. За 

офіційними даними за 1877-1888 рр. суддями Житомирського округу було 

надіслано 8704 вихідних документів, в Овруцькому – 5194, у Луцькому – 

2877 [3, арк. 3 зв. – 4]. 

Другою важливою групою діловодних документів є облікові, до 

яких відносимо настільні реєстри справ, розносні книги, журнали судових 

засідань, формулярні списки суддів та допоміжного апарату. У настільні 

реєстри судді заносили всі розпочаті провадження, а також робили 

помітки про рух цих справ. Помічались подібні відомості і в алфавітних 

покажчиках [16]. Така інформація дає змогу підрахувати кількість справ, 
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що порушувались у конкретній дільниці за місяць, визначити 

співвідношення різних категорій правопорушень у практиці суддів, а 

також тривалість розгляду суперечки. Аналіз розносних книг дозволяє 

зрозуміти ступінь завантаженості як з’їзду загалом, так і судових 

розсильних зокрема.  

Інформативним джерелом із історії мирового з’їзду є журнали 

засідань [17]. З огляду на обмеженість інших джерел, вагомого значення 

набувають журнали засідань Луцького з’їзду за 1918-1919 рр. [6], оскільки 

дають змогу простежити діяльність мирових установ під час Української 

революції. 

Різновидом діловодної документації є формулярні списки, внесені 

до них різнобічні дані дають змогу створити соціальний портрет суддів, 

від професійних і особистих якостей яких залежала ефективність 

правосуддя і громадська безпека на місцях [7-8]. Формулярний список – 

це по суті анкета у вигляді таблиці із 14 граф, куди вносились прізвище, 

ім’я, по-батькові, чин, звання, походження, стан, вік, утримання, 

віросповідання, наявність нерухомої власності, освіту, сімейний стан, про 

зміну місця служби, відпустки, нагороди, накладення стягнень, 

перебування під слідством. Його структура мала відображати всі можливі 

дані, що впливали на кар’єрне зростання чиновника, фактори, що 

пришвидшували чи сповільнювали отримання чергового чину. 

Форми списків друкувались у вигляді бланків, а заповнювались – 

від руки. При цьому, інформаційний потенціал джерела залежить від 

моменту його укладання: якщо документ укладений на початку кар’єри 

судді, то містить мінімум відомостей, якщо ж при виході у відставку, то 

там подавалась найбільш повна характеристика посадовця. Явною 

перевагою формулярних списків як історичного джерела над іншою 

документацією є достовірність і повнота відображених у них відомостей. 

Це обумовлюється значимістю для держави інформації про соціальне 
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походження і освіту, які визначали право на суддівську практику. 

Контроль повноти і точності облікових записів пояснювався тим, що дані 

формулярів використовувались для складання решти службових 

документів, для чого потрібні були лише перевірені факти. Гарантією 

достовірності виступало і те, що списки складались на основі відомостей, 

отримуваних від державних установ (освітніх закладів, консисторій), 

оригінал підписувався самим суддею, а за надання неправдивих свідчень 

винні підлягали дисциплінарній відповідальності. Формулярні списки 

мирових суддів 1873-1919 рр. збереглись у фондах Державних архівів 

Житомирської та Волинської областей. У результаті проведеного аналізу 

виділені наступні їх види: формулярний список і короткий список про 

службу, перелік чинів мирових з’їздів округів. 

З’їзд був не лише касаційною інстанцією, але і наділявся 

наглядовими та розпорядчими функціями відносно суддів мирового 

округу. Такі повноваження реалізовувались через ухвалення наказів 

суддям [15], рішення щомісячних розпорядчих засідань [18, арк. 3-4] та 

особистих розпоряджень голови з’їзду [5, арк. 91, 138], які використані 

при з’ясуванні структури мирових установ і функціональних 

взаємозв’язків між різними їх ланками. 

Згідно циркуляру міністра юстиції 1873 р. мирові суди 

зобов’язувались подавати у міністерство піврічні та річні звіти по стан 

справ у дільницях та у з'їзді. Регулярно у встановлені терміни подавали 

п’ять відомостей про: 1) рух кримінальних справ та підсудних; 2) рух 

цивільних справ; 3) рух справ у з'їзді; 4) особовий склад мирових установ; 

5) поіменний список приватних повірених округу [20, арк. 35-35 зв.]. У 

фонді Житомирського мирового з’їзду збереглись статистичні звіти за 

1873, 1878, 1881, 1885, 1889, 1893, 1896, 1897, 1899, 1901, 1904, 1905, 

1913, 1916 та 1918 рр. [10]. Вони є незамінним джерелом для вивчення 

практик мирових суддів Волині, оскільки дають змогу визначити 
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ефективність правосуддя, співвідношення видів справ у діяльності суддів, 

рівень оскарження вироків, а отже, зробити висновок щодо 

справедливості та об’єктивності мирового судочинства. Інформацію про 

рівень грошового утримання суддів у різні періоди, обсяги витрат на 

господарські та канцелярські потреби і про саме фінансування мирових 

установ можна почерпнути із відомостей про жалування суддям, 

приставам, розсильним [14]. 

За судовими статутами мирове судочинство оголошувалось 

усним, проте з огляду на потребу гарантувати оскарження вироків у 

судовому процесі значна увага приділялась судовому документуванню дій 

[30]. Позов або скарга, відзив, повістки, протокол засідання, вирок та 

виконавчий лист становили матеріал окремої судової справи. Аналізуючи 

їх, з’ясовуємо суть конфлікту та мотиви правопорушення, простежуємо 

прояви моралі та правосвідомості, зауважуємо норми звичаїв, на які 

посилаються учасники провадження. 

Базуючись на судженнях потерпілого і підсудного, показах 

свідків, промові повіреного можемо реконструювати цілісну картину 

повсякденного життя у містах та селах Волинської губернії другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст., ставлення населення до влади, 

взаємовідносин представників різних соціальних груп в умовах все 

зростаючого розшарування суспільства. У протоколах знаходимо дані про 

етапи судового провадження та про дотримання суддею процесуальних 

норм, а шляхом зіставлення із законодавством визначаємо наскільки 

діюча мирова юстиція відповідала початковому задуму. Високий 

інформаційний потенціал судово-слідчої документації як історичного 

джерела відзначають Є. Бородіна [23] та І. Данилевський [24]. 

Висновок. Таким чином, неопубліковані джерела з історії 

мирового суду на Волині становлять величезний масив інформативних 

даних, які майже не вивчались. Тому дослідження мирової юстиції у 
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Південно-західному краї є досить перспективною темою для наукового 

пошуку. 
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Поява музеїв в Туреччині пов'язана з культурним впливом 

західної цивілізації, для якої XIX – початок XX ст. стали часом поступової 

європеїзації, яка то уповільнювала свої темпи, то отримувала нові 

імпульси для подальшого розвитку. Гостра внутрішньополітична і 

економічна криза, а також тиск західних країн, що добивалися для себе 

все нових пільг в політичній та економічній сфері, змусили османську 

владу вдатися до радикальних перетворень, що увійшли до історії під 

назвою «Танзімат». Ці реформи сприяли трансформації традиційної 

структури суспільства і сталі значним кроком на шляху європеїзації 

країни. Зокрема, з'явилася система світської освіти, передана у ведення 
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спеціально створеного міністерства освіти. Поступово в країні стала 

формуватися нова інтелігенція, представники якої орієнтувалися на 

європейські знання, культурні традиції і демократичні права. У 

загальному контексті європеїзації країни розгорталася й історія турецьких 

музеїв. 

Сліди інтересу до колекціонування історичних артефактів в 

османську епоху сягають епохи султана Мехмеда II Завойовника. За точку 

відліку в музейному будівництві Османської імперії прийнято вважати 

1846 рік, коли за розпорядженням Ахмета Фетхі-паші в церкві Святої 

Ірини (Aya İrini), побудованої ще у візантійську епоху, розмістилася 

колекція старовинної зброї. Декілька пізніше тут з'явилися предмети 

старовини та мистецтва. 

Сучасні Стамбульські археологічні музеї, успадковані Турецькою 

Республікою від Османської імперії, зараз представляють собою 

комплекс, що складається з трьох музеїв: Археологічного музею, музею 

Стародавнього Сходу та Кахельного павільйону [3]. 

Перші регулярні музейні роботи почалися у 1869 році, коли був 

заснований Імператорський музей (Müze-i Hümayun). Імператорський 

музей, який складався з археологічних артефактів, зібраних до цього часу 

і експонованих в церкві Святої Ірини, заклав основи Стамбульських 

археологічних музеїв. Сафет-паша, тодішній міністр освіти, пильно 

зацікавився музеєм і особисто сприяв розширенню його колекції. Крім 

того, він запропонував Едуарду Гольду, англійському вчителю ліцею 

Галатасарай (Galatasaray Lisesi), посаду першого директора музею. 

На деякий час діяльність музею було припинено, а у в 1872 році 

міністром освіти Ахмедом Вефік-пашею був відновлений Імператорський 

музей, директором якого призначили німецького доктора Філіпа Антона 

Детьє. В результаті активної збиральницької роботи доктора Детьє кімнат 

в церкві Святої Ірини стало недостатньо і на порядок денний вийшло 
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будівництво нового приміщення. Через фінансові обмеження нову 

будівлю не вдалося спорудити, тому Кахельний павільйон (Çinili Köşk), 

побудований ще в епоху султана Мехмеда II Завойовника, був 

перетворений на музей. Кахельний павільйон був відновлений та 

відкритий у 1880 році [3]. 

Призначення Османа Хамді-бея, сина великого візира Едхем-

паші, директором музею у 1881 році ознаменувало нову епоху в історії 

турецьких музеїв. Осман Хамді-бей проводив розкопки на горі Немрут, у 

Міріні, Кімі та інших Еолійських некрополях, в заповіднику Гекати у 

Лагіні, збирав артефакти з цих місць до колекції музею. У 1887-1888 рр. 

він виявив Королівський некрополь у Сідоні і повернувся з багатьма 

саркофагами, в тому числі знаменитим Саркофагом Олександра 

Македонського, до Стамбула. 

Після смерті німецького директора Імператорського музею 

доктора Філіпа Антона Детьєра, 4 вересня 1881 року Осман Хамді-бей був 

призначений султаном Абдул Гамідом II директором музею. Він 

залишався директором музею до 1910 року, тобто 29 років, і за цей період 

музей став одним із визначних у світі та зробив можливим багато 

важливих археологічних розвідок [2, р. 25]. 

Осман Хамді-бей, син Ібрагіма Едхем-паші, який піднявся на 

посаду державного візира як державний діяч і був одним із перших 

чотирьох студентів, яких Османська імперія послала за кордон, відіграв 

дуже важливу роль в османській культурі, мистецтві та науці. 

Він народився 30 грудня 1842 року в Стамбулі, а у 1857 році 

поїхав до Парижу вивчити право. Однак його інтерес до образотворчого 

мистецтва привів його до живопису і він брав уроки у відомих 

живописців. Крім того, він відвідував курси археології під час навчання. 

Він брав участь у Паризькій виставці 1867 року, яка відбулася коли він 

був у Парижі. 
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Після повернення до Стамбулу у 1869 р. працював на різних 

посадах державним службовцем. У 1873 році як перший комісар 

Османської імперії він брав участь у Всесвітній виставці, що проходила у 

Відні [2, р. 27]. 

Одним з найважливіших факторів, що зумовили призначення 

Османа Хамді-бея новим директором музею, були його статті в перших 

газетах тієї епохи «Журналі новин» (Ceride-i Havadis) та «Щоденній газеті 

новин» (Ruzname-i Ceride-i Havadis) про значення давніх знахідок, 

артефактів та про їх захист. Осман Хамді-бей викликав інтерес двору та 

султана, оскільки саме він перший написав про те, що іноземці забирають 

османські культурні цінності та вивозять їх з країни. 

Одним із перших важливих кроків, здійснених Османом Хамді-

беєм на посаді директора музею, була підготовка «Регламенту античних 

артефактів» (Asar-і Atika Nizamnamesi), який забороняв вивозити за 

кордон Османської імперії артефакти, знайдені під час розкопок, 

проведених іноземцями. Постанова, підготовлена доктором Детьєром у 

1874 р., не містила положень, спрямованих на те, щоб запобігти 

перевезенню об’єктів культурної спадщини, виявлених в межах 

османських кордонів, до іноземних країн. Постанова, розроблена 

Османом Хамді-беєм у 1883 р. вперше законодавчо вирішила цю 

проблему. 

Осман Хамді-бей самостійно обробив колекцію із 650 предметів, 

які зберігалися в Кахельному павільйоні до його керівництва. Всі 

предмети, які були зібрані в музеї, були записані, відремонтовані та 

експоновані завдяки його зусиллям [1, р. 342]. 

Він вводить централізований контроль держави за 

археологічними роботами, що проводяться по всій країні та ініціює перші 

турецькі наукові розкопки. Завдяки розкопкам між 1883 та 1895 роками в 

Пергамі, на горі Немрут, у заповіднику Гекати та на Королівському 
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некрополі у Сідоні, колекція музею дуже швидко доповнювалась та 

розширювалася. 

Під час свого керівництва, окрім інтенсивних занять музейними 

та археологічними роботами, він продовжував також малювати. Він 

відкрив у 1882 році першу школу образотворчих мистецтв Османської 

імперії (Sanayi-i Nefise) і став директором цієї школи. Будівля сучасного 

музею Стародавнього Сходу – будівля школи образотворчих мистецтв, 

заснованої Османом Хамді-беєм для навчання студентів в областях 

музеєзнавства, образотворчого мистецтва та архітектури [1, р. 356]. 

Як живописець він прославився ще під час життя. Він працював 

над композиціями з фігурами та портретами та був першим турецьким 

художником, який малював фігури. В його картинах багато архітектурно-

декоративних деталей, а також він часто виступає їх головним героєм. 

Для своїх автопортретів він використовував фотографії, зроблені з нього в 

різних нарядах і позах. Сьогодні багато колекцій світових музеїв містять 

його картини [1, р. 378-379]. 

Осман Хамді-бей, який залишив яскравий слід в історії турецької 

археології, музейництва та живопису, загинув у 1910 році у своїй 

прибережній резиденції в Куручешмі (Стамбул) та був похований у садибі 

свого будинку в Ескігісар (Коджаелі) відповідно до своєї волі. Його 

поховали з державною церемонією, на обох кінцях його могили були 

зведені два безіменні сельджуцькі надгробки, а його епітафія була 

вписана на інший камінь. Його будинок в Ескігісар, побудований за його 

власними кресленнями, у 1987 році був також перетворений на музей, 

відкритий для відвідувачів. 
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У роки Першої світової війни, в умовах згасання Української 

революції та експорту більшовицького режиму на Україну розгорнулася 

друга хвиля української еміграції. На відміну від першої, названої 

трудовою, вона мала переважно політичний характер. Cеред емігрантів 

був досить великий прошарок інтелектуалів, зокрема істориків. Саме 

історики-діаcпоріани, які займалися дослідницькою діяльністю за межами 

радянської України, висвітлювали історію українського державотворення 

без ідеологічних штампів. У наш час, як і за радянських часів, за межами 

України продовжують свою діяльність історики-емігранти. Разом із тим, 

час змінився. Концепція висвітлення ними історичних подій майже нічим 

не відрізняється від тієї, що панує в науковому середовищі вітчизняних 

дослідників, які працюють на науковій ниві на теренах України. Масив 

історичних праць, що накопичився за межами нашої Батьківщини, та 

висвітлює події української минувшини потребує детального 
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дослідження. Чільне місце посідає історія Гетьманщини ХVІІІ ст. Серед 

істориків, які активно її опрацьовували, гідне місце посідає З. Когут. Він – 

автор праці «Російський централізм і українська автономія: Ліквідація 

Гетьманщини, 1760-1830» [1]. У ній висвітлено кульмінаційний етап 

існування Гетьманщини як автономного державного утворення. 

Вітчизняні історики долучилися до вивчення окремих аспектів 

наукового доробку З. Когута. Зокрема, Л. Фицик схарактеризувала 

погляди З. Когута щодо діяльності козацької старшини Гетьманщини та її 

світоглядних орієнтирів [3]. Ю. Фігурний через призму українознавчого 

виміру показав висвітлення ним державотворчого процесу на теренах 

Лівобережжя за часів правління К. Розумовського [2]. Разом із тим, 

розвідок, у яких було б детально проаналізовано погляди З. Когута щодо 

діяльності останнього гетьмана, бракує. Зважаючи на це, метою 

дослідження є аналіз концептуальних засад З. Когута щодо передумов 

початку та завершення правління К. Розумовського. 

Джерельну базу роботи становить праця З. Когута «Російський 

централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760-1830» 

[1]. Дослідження спирається на аналітико-синтетичний та історико-

генетичний методи. 

Пишучи про передумови та обрання нового гетьмана, З. Когут 

зміщує акцент на особистісні причини, пов’язані зі шлюбом імператриці 

Єлизавети Петрівни та Олексієм Розумовським. Її доволі прихильне 

ставлення до відновлення інституту гетьманату на українських теренах 

пов’язує саме з цим: «…Морганатичний шлюб Єлизавети з українським 

козаком Олексієм Розумовським спричинив її прихильне ставлення до 

поновлення гетьманського уряду» [1, c. 71]. Непостійне перебування К. 

Розумовського на території Гетьманщини дослідник обґрунтовує не 

особистими бажаннями гетьмана, а тим, що маючи тісні зв’язки з 

імператорською родиною (завдяки своєму брату Олексію), та 
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одружившись із Катериною Наришкіною, яка Єлизаветі Петрівні 

доводилася троюрідною сестрою, його було втягнуто в придворні інтриги. 

Це стало причиною частої відсутності керманича та тим, через що він 

залишав управління справами Гетьманщини на Генеральну старшину та 

українську еліту [1, c. 72]. 

З. Когут звертає увагу на доволі плідну діяльність 

К. Розумовського на ниві реформування Гетьманщини, що виявилася в 

одержанні козацькими полками своїх «штандартів» і форми одягу, 

початку військового вишколу, реставрації Глухова та Батурина тощо [1, с. 

72-73]. Він пов’язує тогочасні автономістські настрої українського 

істеблішменту з ідеями, що проходили через призму поетичних творів тих 

часів, наводячи в якості прикладу поему «Разговор Великороссии с 

Малороссиею» [1, с. 73]. 

Окремою сторінкою гетьманства К. Розумовського було його 

правління на теренах Гетьманщини за царювання Петра ІІІ. З. Когут 

констатує, що в цей час влада та вплив гетьмана на теренах Гетьманщини 

були необмеженими [1, с. 79]. Він наводить відомості щодо тогочасних 

кулуарних протистоянь «угрупувань впливової еліти» Російської імперії, 

в яких також був задіяний український керманич. Не є дивним, що З. 

Когут, описуючи 1763 р., зазначає, що К. Розумовський мав підстави 

вважати себе нещасним, пояснюючи це фавором у Катерини ІІ партії, до 

якої увійшли його вороги [1, c. 82]. Реформування судової системи 

виявилося у відновленні польсько-литовської судової структури й значно 

покращило стан справ у галузі судочинства [1, с. 83]. З. Когут зазначає, 

що судові прерогативи, які мали до проведення нововведень у судовій 

сфері церква, магістрати та землевласники, реформа не зачепила [1, с. 84]. 

Ліквідацію української автономії дослідник пов’язує не тільки з 

придворними інтригами або антиукраїнською атмосферою, що панувала 

при царському дворі, а з тим, що плани щодо майбутнього Гетьманщини у 
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Катерини ІІ та українського гетьмана й старшини були кардинально 

різними. Зокрема, імператриця орієнтувалася на злам економічних 

бар’єрів, а представники Глухівської ради – на відновлення імпортно-

експортних тарифів Гетьманщини; Катерина ІІ прагла, щоб з українських 

земель до царської скарбниці надходили нові прибутки, а Глухівська рада 

відмовлялася віддавати кошти [1, с. 95]. 

Отже, З. Когут проаналізував ключові віхи щодо обрання 

К. Розумовського гетьманом і припинення його правління. Відновлення 

інституту гетьманату він пов’язує не з тогочасним геополітичним 

становищем, а зміщує акцент на особистісні відносини, що сприяли 

забезпеченню перебування К. Розумовського на посаді гетьмана. У З. 

Когута відсутні надто критичні зауваження щодо особливостей 

провадження українським керманичем внутрішньополітичного вектору на 

теренах України. Дослідник звернув увагу на місце К. Розумовського в 

тогочасних придворних інтригах. Він показав становище, в якому 

опинився гетьман після здобуття його противниками фавору в російського 

царату. Причини ліквідації інституту гетьманату З. Когут пов’язує з цілим 

комплексом тогочасних умов, домінуючими серед яких були вказані 

централізаторські імперські устремління Катерини ІІ з її особистим 

небажанням залишати в межах Російської імперії утворення з елементами 

автономних прав. 
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО 

ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ 

 

Андрійчук Б. І., 

студент юридичного факультету 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

м. Луцьк, Україна 

 

Саско О. І., 

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри кримінального права і процессу 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

м. Луцьк, Україна 

 

Постановка проблеми. Тимчасовий доступ до речей та 

документів як захід забезпечення кримінального провадження є новелою 

для вітчизняного законодавства, він є чи не найбільш застосовуваним в 

практичній діяльності правоохоронних органів. Однак, будучи 

ефективним засобом зберігання доказів та їх джерел обома сторонами 

кримінального провадження, даний захід ще перебуває у процесі 

теоретичного аналізу та практичної перевірки його реалізації. 

Метою дослідження є вивчення теоретичних та практичних 

недоліків, що виникають у процесі реалізації тимчасового доступу до 

речей і документів, формулювання пропозицій щодо їх вирішення. 

Результати дослідження. У Кримінальному процесуальному 

кодексі (КПК) України вміщена глава, що регулює примусові 

процесуальні засоби досягнення завдань кримінального процесу, а саме 
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заходи забезпечення кримінального провадження [3]. Одним з них є 

закріплений у ч.1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, 

який полягає наданні стороні кримінального провадження особою, у 

володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості 

ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного 

рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку) [2]. 

При буквальному тлумаченні цієї норми, надати тимчасовий 

доступ до речей і документів може лише особа, у володінні якої вони 

знаходяться [4]. Проте, володіння не завжди передбачає одночасне 

користування (наприклад, коли особа користується певним майном за 

згодою власника). У зв’язку із цим, задля уникнення певних неточностей з 

цього приводу, варто погодитися із пропозицією С. С. Чернявського та В. 

О. Фінагеєва сформулювати аналізовану норму КПК України таким 

чином: «у володінні, користуванні чи у віданні якої знаходяться такі речі і 

документи» [7]. 

У ст. 160 КПК України перераховано, що саме слід зазначити у 

змісті клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. А втім, 

інформацію про особу, у володінні якої знаходяться такі речі та 

документи не враховано як чільний аспект отримання судового дозволу на 

здійснення тимчасового доступу. Цей момент акцептовано в Узагальненні 

судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 7 лютого 2014 р. 

Відповідно до п. 12 даного Узагальнення передбачено вказівка у 

клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів інформації про 

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної 

особи, які мають надати доступ до речей і документів, оскільки в ухвалі 

слідчого судді ці відомості мають бути обов'язково зазначені [6]. Окрім 
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того, на нашу думку, у клопотанні слід наводити адресу володільця речей 

чи документів, про тимчасовий доступ до яких клопоче сторона. Ця 

інформація потрібна як для виконання ухвали слідчого судді, так і для 

повідомлення належним чином останньої про час та місце розгляду 

клопотання. Тому саме таку інформацію варто долучати і до змісту 

ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів 

[5]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України вказано, що зазначена в 

ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка 

зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про 

тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Зважаючи 

на той факт, що оригінал ухвали, винесеної в судовому засіданні, 

зберігається в суді, на нашу думку, дану норму слід доповнити нормою 

про виготовлення слідчим суддею двох оригіналів ухвали про тимчасовий 

доступ до речей та документів і належно засвідченої копії. 

Крім того потрібно звернути увагу, що КПК України не 

встановлює строку для слідчого судді (суду) розгляду клопотання про 

тимчасовий доступ до речей та документів. Натомість, ми схиляємося до 

думки Г. І. Глобенко, що пропонує у даному випадку посилатись на 

положення ч. 1 ст. 114 КПК України, які стосуються розумного строку [1]. 

Висновки. Для забезпечення юридичної визначеності щодо 

нормативної регламентації здійснення тимчасового доступу до речей та 

документів є необхідність у подоланні прогалин та вдосконалення 

чинного КПК у частині предмету нашого дослідження. Проаналізувавши 

законодавство, що регулює питання проведення даного заходу 

забезпечення кримінального провадження, а також судової практики, ми 

можемо стверджувати, що у чинному КПК можуть бути внесені 

запропоновані нами зміни та доповнення. Це б дозволило збалансовано 
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вдосконалити процедуру цієї процесуальної дії, враховуючи як публічні, 

так і приватні інтереси. 
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УЧАСТІ У МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Комарницька Г. О., 

кандидат економічних наук, доцент, 
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м. Львів, Україна 

 

Державно-приватне партнерство є дієвим механізмом розв’язання 

різних завдань державного сектору з використанням приватного капіталу. 

В умовах обмежених можливостей залучення необхідних інвестицій для 

реалізації суспільно значимих проектів на загальнодержавному, 

регіональному чи муніципальному рівнях, цей вид партнерства нерідко 

стає єдиним реальним шляхом активізування інвестиційно-інноваційної 

діяльності. Як свідчить практичний досвід, інвестиції, що здійснюються в 

межах державно-приватного партнерства, зазвичай, є більш ефективними, 

ніж за умов традиційного інвестування. 

Побудова дієвої системи активізування державно-приватного 

партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності 

передбачає необхідність врахування базової логіки відповідних процесів 

та елементів. Усі вони повинні бути пов’язаними на стратегічному і 

тактичному рівнях. Якщо ще донедавна будь-які ініціативи активної 

співпраці держави та бізнесу в реалізації суспільно значимих проектів 

державного значення у формі державно-приватного партнерства мали 

швидше епізодичний характер і вважалися більшою мірою сміливою 
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ініціативою, то сьогодні це нормальна практика взаємодії державного і 

приватного партнерів. Завдяки ній державний сектор має змогу [1-2]: 

− реалізовувати суспільно значимі проекти за умов обмежених власних 

інвестиційних можливостей для цього; 

− впроваджувати інновації на загальнодержавному, регіональному чи 

муніципальному рівнях; 

− отримувати фахові знання приватного сектору; 

− використовувати ноу-хау приватного партнера у сфері оптимізування 

інвестиційного процесу; 

− залучати додаткове фінансування, особливо в умовах необхідності 

реалізації антикризових заходів; 

− підвищити оперативність розв’язання актуальних проблем 

територіального утворення за рахунок залучення інвестицій приватного 

бізнесу; 

− вивільняти власні бюджетні кошти і спрямовувати їх на розв’язання 

інших суспільно значимих завдань, які не можуть бути реалізованими з 

використанням механізмів державно-приватного партнерства;  

− забезпечити кореляцію інвестиційно-інноваційних рішень з іншими 

своїми активами; 

− підвищувати рівень якості державних послуг; 

− оптимізовувати ризики під час реалізації суспільно значимих проектів; 

− підвищити ефективність своєї операційної діяльності. 

Чимало переваг вступати у відносини державно-приватного 

партнерства має і приватний партнер, основними з яких є такі: 

− високий рівень гарантій отримання запланованої норми прибутку та 

повернення витрат; 

− позиціонування себе в бізнес-середовищі як надійний партнер 

державного сектору та важливий гравець у реалізації суспільно значимих 

проектів; 
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− можливість отримання прибутку в довгостроковому періоді; 

− можливість залучення додаткових формальних і неформальних 

преференцій з боку державного сектора (наприклад, першочергове право 

розміщувати у збудованому у форматі державно-приватного партнерства 

об’єкті свої комерційні активи: магазини, паркінги, ресторани, ігрові зони, 

ковзанки тощо);  

− можливість розподілити з державним сектором ризики під час 

реалізації суспільно значимих проектів; 

− можливість ринкової апробації інвестиційно-інноваційних рішень; 

− можливість використання активів регіонального утворення, доступ до 

яких за інших умов є обмеженим (наприклад, земельні ділянки, будівлі, 

споруди тощо). 

Слід констатувати і те, що державно-приватне партнерство як 

форма взаємовідносин державного і приватного секторів вже за своїм 

змістом має інноваційний характер, особливо, в умовах України, адже 

свідчить про креативність органів державної влади у розв’язанні 

актуальних проблем територіального утворення. 
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Сучасний стан економіки України спонукає суб’єктів 

господарювання до пошуку нових джерел фінансування, зокрема в 

результаті залучення фінансових інвестицій. Інвестиційна діяльність є 

найбільш важливим і ризиковим напрямом сучасного бізнесу адже прямо 

впливає на його розвиток. Тому залучення іноземних і вітчизняних 

інвестицій у діяльність суб’єктів господарювання та вихід на міжнародні 

фінансові ринки вимагають вирішенню проблем оцінки фінансових 

інвестицій. 

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 13 

«Фінансові інструменти» фінансові інвестиції – це активи, які 

утримуються підприємством з метою збільшення прибутку, зростання 

вартості капіталу або інших вигод для інвестора [2]. 

 Необхідно зазначити, що оцінка та визнання фінансових 

інвестицій на підприємствах та надання користувачам інформації про них 
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повинні відповідати вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 12 «Фінансові інвестиції» [1]. 

Метою організації обліку фінансових інвестицій є забезпечення 

об’єктивної оцінки, своєчасного реєстрування та повного відображення в 

облікових регістрах операцій, пов’язаних із фінансовими інвестиціями, 

можливістю узагальнення інформації про такі операції у звітності з метою 

забезпечення інформаційних потреб зацікавлених осіб [1]. 

Отже, важливим етапом організації обліку фінансових інвестицій 

є їх оцінка, яку здійснюють за різними методами залежно від ціни на 

момент придбання, на дату складання балансу та вибуття. 

За П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» первісна оцінка 

здійснюється за собівартістю їх придбання. Вона складається з ціни 

придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових 

платежів та інших затрат, безпосередньо пов'язаних із цим придбанням 

[1]. 

При вибутті цінних паперів застосовуються такі методи оцінки: 

- за вартістю одиниці кожного цінного папера; 

- за середньою вартістю; 

- за вартістю перших за часом закупівель. 

Необхідно зазначити що, на дату складання Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) мають застосовуватися різні методи оцінки фінансових 

інвестицій відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», зокрема 

метод справедливої вартості, метод участі в капіталі та метод 

амортизованої собівартості. 

Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін 

активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між зацікавленими 

та незалежними сторонами. 
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Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно 

визначити неможливо, відображаються на дату Балансу за їх собівартістю 

з урахуванням зменшення корисності інвестиції [1]. 

Боргові цінні папери, що утримуються підприємством до їх 

погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою 

собівартістю. Якщо ринкова вартість перевищує номінальну, то цінні 

папери придбані із премією; якщо ж менша за номінальна, то – із 

дисконтом. В обліку підприємства цінні папери необхідно оприбуткувати 

по ринковій вартості, яка до моменту їх погашення повинна бути доведена 

до номінальної. Різниця між собівартістю та вартістю погашення 

фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується 

інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за 

методом ефективної ставки відсотка [4]. Таким чином премія поступово 

списується в складі витрат, а дисконт – в складі доходів. 

Згідно П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», оцінка довгострокових 

фінансових інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну 

діяльність на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за 

методом участі в капіталі. Облік за методом участі в капіталі передбачає 

урахування зміни загальної величини власного капіталу об'єкта 

інвестування в балансовій вартості таких фінансових інвестицій [1]. 

Незважаючи на досить жорсткі вимоги вітчизняних облікових 

стандартів щодо обов’язковості застосування методу участі в капіталі, у 

практичній діяльності вітчизняних інвесторів цей метод не знайшов 

широкого використання, оскільки інвесторам необхідно уникати 

негативного впливу через можливі збитки від інвестицій при їх обліку за 

даним методом [3]. 

Основною метою методу участі в капіталі має бути велика 

зацікавленість інвестора в позитивних результатах інвестованого суб’єкта, 

адже належна частка його прибутку збільшує капітал інвестора. 
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 Необхідно зазначити, що від інвестицій виграє й держава не 

тільки за рахунок вигоди об’єднання інтересів, акумулювання грошових 

коштів, а й покращення загальних результатів діяльності. У зв’язку з цим 

державою має здійснюватися контроль за дотриманням вимог 

законодавства щодо обраних методів оцінки та обліку інвестицій [3]. 

Розглянувши особливості методів оцінки фінансових інвестицій 

можна визначити основні проблеми з якими стикаються сучасні суб’єкти 

господарювання України: 

- варто зазначити, що у практичній діяльності первісна оцінка 

фінансових інвестицій здійснюється без урахування витрат на сплату 

державного мита за укладення відповідних угод та комісійних винагород 

фінансовим посередникам, що є порушенням вимог П(С)БО 12 щодо 

оцінки фінансових інвестицій.  

- для здійснення правильної оцінки фінансових інвестицій за методом 

участі необхідно мати достовірну інформацію про результати діяльності 

об’єкта інвестування та його майновий стан, оскільки цей метод 

передбачає збільшення або зменшення балансової вартості інвестицій на 

суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі. 

Відповідно, виправлення не вірно відображеного методу оцінки 

фінансових інвестицій буде здійснено шляхом коригування сальдо 

нерозподіленого прибутку на початок року, що має прямий вплив на 

збільшення державного бюджету. 

На підставі вищезазначеного, можна зробити висновок, що оцінка 

фінансових інвестицій відіграє важливе значення, адже її призначення 

забезпечити інтереси всіх зацікавлених користувачів в правдивій і точній 

інформації. Отже, створення умов для збільшення вхідних грошових 

потоків, поліпшення інвестиційної привабливості у державі в цілому та 

інтеграція українського бізнесу в світову економіку – всі ці процеси 
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диктують необхідність правильної оцінки фінансових інвестицій та 

доцільного застосування її методів. 
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Постановка наукової проблеми. Ефективність функціонування 

вітчизняної економіки у певній мірі залежить від ефективної діяльності 

банківських і небанківських установ. Переважна роль при цьому належить 

банківському сектору, оскільки саме він забезпечує рух капіталу в ті 

сектори економіки, де виникає його дефіцит. Але в даному процесі не 

можна заперечувати і роль небанківських фінансових посередників, які на 

ринку фінансових послуг приймають як пряму, так і опосередковану 

участь у процесах переміщення капіталу. 

В Україні до небанківських установ відносять страхові компанії, 

кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, фінансові компанії, 

інститути спільного інвестування, ломбарди та інші. Всі учасники 

небанківського фінансового сектору мають свої особливості у формуванні 

і використанні фінансових ресурсів, досягають власних комерційних 

цілей і у той же час сприяють фінансуванню реального сектору 

економіки. 

Аналіз попередніх досліджень. Дослідженню проблем 

функціонування і розвитку небанківських фінансових посередників 

присвячені роботи багатьох вітчизняних науковців, такі як В. Базилевич, 

Н. Внукова, О. Гаманкова, С. Осадець, О. Гладчук та інші. Діяльність 

окремих складових небанківських установ вивчали Р. Бачо, А. Оленчик, 

О. Стойко, О. Іваницька, О. Ткач та інші. Однак підвищення значення 

небанківських фінансових інститутів в розвитку вітчизняного фінансового 

ринку і фінансування національної економіки зумовлюють необхідність їх 

подальшого системного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Завдання із створення фінансової 

системи, що здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за 

рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці на 
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основі розбудови повноцінного ринкового конкурентоспроможного 

середовища згідно зі стандартами ЄС була закладена у Комплексній 

програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 р. Але низка 

факторів, такі як відсутність ефективного законодавства, систем 

регулювання та пруденційного нагляду, що призвели до появи значної 

кількості кептивних фінансових установ та «фінансових пірамід», 

стримували розвиток ринку фінансових послуг і призводили до 

поглиблення кризи недовіри до фінансового сектору в цілому [1]. 

Метою статті є аналіз небанківського фінансового сектору та 

перспектив розвитку його окремих складових. 

Якщо розглядати роль усіх суб’єктів інфраструктури фінансового 

ринку, то беззаперечно у процесах руху капіталів переважаючу роль 

займає банківський сектор. Проте у період фінансово-економічної кризи 

2014-2015 рр., коли банківський сектор зазнав втрати капіталу понад 50 

млрд. грн. небанківські фінансові установи у меншій мірі зазнали збитків, 

і більше того, досить швидко стабілізували свою діяльність і почали 

нарощувати обсяги своїх активів (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Динаміка ринку небанківських фінансових послуг за 2016 – 2018 рр.  

 

 

 

Фінанс

ові 

установ

и 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

кільк

ість 

устан

ов 

активи кільк

ість 

уста

нов 

активи кількі

сть 

устан

ов 

активи 

млр

д. 

грн. 

% млрд

. 

грн. 

% млр

д. 

грн. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фінанс 809 107, 63,1 818 121, 65,1 940 118, 63,4 
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ові 

компані

ї 

7 

 

0 

 

7 

Страхо

ві 

компані

ї 

310 55,4 

 

32,5 294 56,8 

 

30,6 281 59,5 

 

31,8 

Кредит

ні 

установ

и 

462 2,2 1,3 378 2,2 1,2 358 2,4 1,3 

Пенсій

ні 

фонди 

86 2,1 

 

1,2 86 2,3 

 

1,2 84 2,7 

 

1,4 

Ломбар

ди 

456 3,2 1,9 415 3,5 1,9 359 4,0 2,1 

Разом 2125 170,
6 

100,
0 

1993 185,
8 

100,
0 

2024 187,
3 

100,
0 

 

Джерело: [2]. 

Як показують дані таблиці, серед небанківських фінансових 

установ стала тенденція до збільшення кількості об’єктів спостерігається 

за фінансовими компаніями. У 2017 р. по відношенню до 2016 р. їх 

кількість зросла на 9 одиниць, а у 2018 р. до 2017 р. – на 122 одиниці. В 

цілому ж за 3 роки кількість фінансових компаній збільшилась на 131 

одиницю або на 16 %. Трохи повільнішими темами зростають обсяги їх 

активів. За цей період їх нарощення відбулося на 16,7 млрд. грн. або на 

9,8 %. Фінансові компанії за характером наданих послуг та обсягами своїх 

активів спроможні створювати здорову конкуренцію банківським 

установам та займати більшу частку у ВВП країни, як це є у розвинутих 
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країнах світу. Але на сьогоднішній день є низка факторів, які стримують 

розвиток цієї складової небанківського фінансового сектору, зокрема такі 

як правова незахищеність споживачів фінансових послуг, неефективне 

податкове законодавство, низька фінансова грамотність населення тощо. 

Не дивлячись на ці стримуючі розвиток фінансових установ фактори, все 

ж таки їх активи займають найбільшу частку у структурі усіх активів 

небанківських фінансових установ [3, c. 141].  

Найбільшого скорочення зазнали кредитні установи. Їх загальна 

чисельність за останні 3 роки скоротилася на 104 одиниць або на 22,5 %. 

Але при цьому обсяг їх активів збільшився на 0,2 млрд. грн. або на 9,1 %. 

Що свідчить про те, що на ринку продовжують функціонувати установи, 

які довели свою фінансову стійкість у кризовий період. Проте у загальній 

структурі активів їм належить трохи більше 1 %, що говорить про низьку 

ефективність їх функціонування на ринку фінансових послуг. Причиною 

такого становища є відсутність системи гарантування вкладів у даних 

закладах, висока вартість кредитів, неможливість захистити права 

споживачів через безвідповідальність органів управління кредитних 

спілок. 

Кількість страхових компаній та ломбардів також скоротилася під 

впливом несприятливих економічних умов. При цьому страхові компанії 

змогли здійснити нарощення своїх активів на 4,1 млрд. грн. або на 7,4 %. 

Позитивних результатів страхові компанії досягли за рахунок збільшення 

обсягів надходжень валових страхових премій. Однак, враховуючи 

міжнародну практику у страховій галузі, стан вітчизняного страхового 

ринку залишається незадовільним. Причиною цього є низький рівень 

платоспроможності населення країни. За статистикою в Україні одною 

особою на страховий захист витрачається 65,4 долари, в той час як у 

Польщі – 140 дол, Німеччині – 1482 дол, Японії – 5000 доларів США [4]. 

Не дивлячись на такий низький попит на страхові послуги в Україні 



81 

страхові компанії забезпечують понад 30 % вартості активів у загальній 

структурі усіх активів небанківських фінансових установ. 

Серед усіх інших фінансових небанківських установ досить 

сталою є чисельність недержавних пенсійних фондів, які при цьому 

демонструють незначне, але підвищення вартості своїх активів (0,6 млрд. 

грн. або на 28,6 %). Але все одно вітчизняні недержавні пенсійні фонди за 

своїм інвестиційним потенціалом значно поступаються як іншим 

небанківським фінансовим установам, так і часткою своїх активів у ВВП 

країни. Причиною такого стриманого розвитку є фінансово-економічна 

нестабільність країни, що збільшує ризики неповернення пенсійних 

активів, недостатній рівень інформованості населення про послуги 

недержавних пенсійних фондів та інші. 

Висновки. Аналіз діяльності небанківського фінансового сектора 

показав, що незважаючи на фінансово-економічну кризу в країні його 

об’єкти не тільки не втратили своїх позицій на фінансовому ринку, але й 

забезпечили хоч і невеликий, але приріст своїх активів. При цьому 

приріст активів на 0,4 % перевищує темп приросту кількості 

небанківських фінансових установ. Що свідчить про незначне 

покращення ефективності їх діяльності. 

Стримування динамічного розвитку відбувається через наявність 

таких проблем як відсутність ефективного законодавства, низький рівень 

фінансової грамотності населення, недосконале та неналежне державне 

регулювання їх діяльності, низький рівень захисту прав споживачів 

фінансових послуг, низька платоспроможність населення і попит на 

фінансові послуги тощо. 
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