
 
№52/2021 

ISSN 3375-2389 

Vol.2 

The journal publishes materials on the most significant issues of our time. 

Articles sent for publication can be written in any language, as independent experts in different scientific 

and linguistic areas are involved. 

The international scientific journal “Danish Scientific Journal” is focused on the international audience. 

Authors living in different countries have an opportunity to exchange knowledge and experience. 

The main objective of the journal is the connection between science and society. 

Scientists in different areas of activity have an opportunity to publish their materials. 

Publishing a scientific article in the journal is your chance to contribute invaluably to the development of 

science. 

 

Editor in chief – Lene Larsen, Københavns Universitet 

Secretary – Sofie Atting 

 

 Charlotte Casparsen – Syddansk Erhvervsakademi, Denmark 

 Rasmus Jørgensen – University of Southern Denmark, Denmark 

 Claus Jensen – Københavns Universitet, Denmark 

 Benjamin Hove – Uddannelsescenter Holstebro, Denmark 

 William Witten – Iowa State University, USA 

 Samuel Taylor – Florida State University, USA 

 Anie Ludwig – Universität Mannheim, Germany 

 Javier Neziraj – Universidade da Coruña, Spain 

 Andreas Bøhler – Harstad University College, Norway 

 Line Haslum – Sodertorns University College, Sweden 

 Daehoy Park – Chung Ang University, South Korea 

 Mohit Gupta – University of Calcutta, India 

 Vojtech Hanus – Polytechnic College in Jihlava, Czech Republic 

 Agnieszka Wyszynska – Szczecin University, Poland 

 

Also in the work of the editorial board are involved independent experts 

 

1000 copies 

Danish Scientific Journal (DSJ) 

Istedgade 104 1650 København V Denmark 

email: publishing@danish-journal.com 

site: http://www.danish-journal.com  

mailto:publishing@danish-journal.com
http://www.danish-journal.com/


CONTENT 

AGRICULTURAL SCIENCES 
Khokhlov A., Honcharova I., Fedyaeva A. 
FORMATION OF RESISTANCE IN ONTOGENESIS AND 
PHYLOGENESIS OF PIGS ........................................................ 3 

 

ECONOMIC SCIENCES 
Stoika V. 
INVESTMENT ACTIVITY IN THE TOURIST INDUSTRY ............. 7 

Ivanyuta T. 
ANALYSIS AND EVALUATION  
OF BUSINESS INFORMATION ..............................................11 

HISTORICAL SCIENCES 
Zhoga M. 
BRAZIL-EUROPEAN UNION STRATEGIC PARTNERSHIP 2007: 
CAUSES AND CONSEQUENCES ........................................... 15 

Lushchak V. 
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF DEFENSE ECONOMICS 
MANAGEMENT IN THE UNITED STATES IN 1939-1943 ON 
THE EXAMPLE OF VICE PRESIDENT WALLACE .....................24 

JURISPRUDENCE 
Zharikov D., Gegotaulina L. 
FEATURES OF ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR LATE 
PAYMENT IN THE PROCUREMENT OF GOODS, WORKS, 
SERVICES BY CERTAIN TYPES OF LEGAL ENTITIES ............... 32 

Khakonova I., Khasanova S., Shadzhe M. 
SOME FEATURES OF JUDICIAL PROCEEDINGS WHEN 
CONCLUDING A PRE-TRIAL AGREEMENT ON 
COOPERATION ....................................................................36 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Burkova L., Doroshenko V. 
VARIABILITY OF THE STUDY OF THE NUMBERING OF MULTI-
DIGIT NUMBERS IN THE EDUCATIONAL PROGRAMS OF THE 
INITIAL COURSE OF MATHEMATICS ................................... 39 

Vdovychenko R., Karashchuk Y. 
SUKHOMLYNSKYI PHILOSOPHY OF CHILDHOOD AS A 
GUIDELINE OF TEACHER EDUCATIONAL ACTIVITY ..............43 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
Alentyeva M., Aslanova M.,  
Chitao L., Kodzova Z. 
PERCEPTION OF NATIONAL CULTURE – THE PATH TO THE 
FORMATION OF A WIDELY EDUCATED BILINGUAL 
PERSONALITY...................................................................... 47 

 
 

  



Danish Scientific Journal No52, 2021 3 

AGRICULTURAL SCIENCES 
 

UDC 636.4.082 

FORMATION OF RESISTANCE IN ONTOGENESIS AND PHYLOGENESIS OF PIGS 

 

Khokhlov A., 

Professor of the Department of Genetics and Breeding Technologies 

State Biotechnology University, Doctor of Agricultural Sciences, 

Honcharova I., 

Associate Professor of the Department of Genetics and Breeding Technologies 

State Biotechnology University, Candidate of Agricultural Sciences, 

Fedyaeva A. 

Assistant of the Department of Genetics and Breeding Technologies 

State Biotechnology University, Candidate of Agricultural Sciences, 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ И ФИЛОГЕНЕЗЕ СВИНЕЙ 

 

Хохлов А.М., 

Государственный биотехнологический университет, 

доктор с.-г. наук, професор кафедры генетики, разведения и селекционных технологий в 

животноводстве 

Гончарова І.І., 

Государственный биотехнологический университет, 

кандидат с.-х. наук, доцент кафедры генетики, разведения и селекционных технологий в 

животноводстве 

Федяева А.С. 

Государственный биотехнологический университет, 

кандидат с.-г. наук, ассистент кафедры генетики, разведения и селекционных технологий в 

животноводстве 

 

Abstract 

The article deals with a comparative study of wild boar and large white pigs, phylogenetic changes in some 

organs and defense systems in pigs during domestication. 

Аннотация 
В статье рассматривается сравнительное изучение дикого кабана и свиней крупной белой породы и 

филогенетические изменения в некоторых органах и системах защиты у свиней при доместикации. 
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Иммунная система появилась вместе с много-

клеточными организмами и развивалась как в онто-

генезе, так и в филогенезе. По организации и меха-

низмам функционирования она подобна нервной 

системе. Обе системы представлены центральными 

и периферическими органами, способными реаги-

ровать на разные сигналы, поступающие из окру-

жающей среды. К центральным органам иммунной 

системы относят костный мозг, который продуци-

рует клетки крови: лейкоциты, эритроциты, тром-

боциты. К периферическим органам иммунной си-

стемы относят: лимфатические узлы, селезенку, 

пейеровы бляшки, миндалины и другие органы. 

В онтогенезе иммунной системы, как и в фило-

генезе, в начале закладывается тимус, затем начи-

нается развитие вторичных лимфоидных органов. 

Фагоцитоз - самый древний и универсальный 

механизм защиты, присущий всем видам живого 

мира – от простейших до челеовека и животного. 

Этот биологический феномен был открыт в 1882. 

И.И.Мечниковым и был им назван фагоцитозом (от 

греческого phagos – пожирающий и kytos - клетка), 

за способность к захватыванию микроорганизмов и 

их внутриклеточному перевариванию. У однокле-

точных организмов этот фактор иммунитета обес-

печивает одновременно функцию пищеварения и 

защиты. На более высоких стадиях эволюции фаго-

цитоз начинает выполнять лишь защитные функ-

циии при участии лейкоцитов, лимфоцитов, 

нейтрофилов, моноцитов и др. В них содержаться 

ферменты, разрущающие бактерии и нейтрализую-

щие яды. Эти клетки находятся в разных органах, 

на слизистых оболочках, в очагах воспаления, обес-

печивая защиту организма. 

Объектом наших исследований был европей-

ский дикий кабан ( Sus scrofa ferus ), биология кото-

рого изучена недостаточно. При этом использовали 

зоотехнические, сравнительно-анатомические, 

морфологические, генетические, биохимические и 

цитологические методы исследований. 

Для сравнительного изучения темпов микро-

эволюции кабана была использована крупная белая 

порода свиней, как модель доместикации и породо-

образовательного процесса в Европе. 
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Покровы тела. Первыми барьерами, которые 

должны преодолеть патогенный организм, явля-

ются покровы тела, т.е. кожа и слизистые оболочки. 

Основными антибактериальными агентами кожи 

являются, по-видимому ненасыщенные жирные 

кислоты, обнаруженные в выделениях сальных же-

лез (кожное сало), молочная кислота пота, а также 

локально высокое осмотическое давление, которое 

создают соли высохших выделений. Эти агенты, 

кроме всего, способны убивать или тормозить раз-

витие дерматофитных грибков. Следует отметить, 

что слизистые оболочки покрыты мерцательным 

эпителием и одновременно со слизью задерживают 

механические частицы воздуха, микроорганизмы и 

выделяют их вместе со слизью из верхних дыха-

тельных путей. Кроме механической защиты, сли-

зистым оболочкам свойственна бактерицидность, 

которая осуществляется с помощью различных сек-

ретов. Наиболее выраженной бактерицидностью 

действует по отношению патогенных возбудителей 

лизоцим, который относится до одного из важней-

ших факторов неспецифического иммунитета. Этот 

фермент, практически разрушает или лизирует 

(растворяет) бактерии. 

Изучение системы органов кожного покрова у 

домашних и диких свиней показало, что у дикого 

европейского кабана толщина основы кожи ( во 

взрослом состоянии ) составляла 4279±19.3 мкм, а 

у домашних - 4002±17,5 мкм. Вероятно, это можно 

объяснить тем, что у диких свиней обменные про-

цессы в коже протекают более интенсивно, чем у 

животных крупной белой породы. 

Количество завитков в секреторном отделе по-

товых желез в коже дикого европейского кабана ( 

на определенной площади ) составляло 126±1,2, а у 

свиней крупной белой породы - 15,1±0,29, или в 8,4 

раза меньше. Эти железы служат для выделения 

воды и вместе с этим для терморегуляции. Следо-

вательно, эти физиологические функции досто-

верно лучше были выражены у дикого европей-

ского кабана в сравнении с одомашненными живот-

ными. 

Сальные железы, наоборот, более крупные у 

животных крупной белой породы, которым при-

суща меньшая интенсивность обмена веществ и не-

сколько пониженная окислительная функция фер-

ментативных систем организма. В связи с этим у 

них усиливается жирообразование. 

К органам кроветворения относятся костный 

мозг, селезенка, лимфатические узлы и лимфоид-

ные образования ( миндалины, одиночные фолли-

кулы в стенке пищеварительного и дыхательного 

трактов ). В костном мозгу образуются эритроциты, 

гранулоциты и тромбоциты, в других органах кро-

ветворения - лимфоциты и моноциты. 

Селезенка. Если лимфатические узлы играют 

роль фильтра для лимфы, то для крови эту функцию 

выполняет селезенка. Селезенка удаляет из крово-

тока утратившие функциональную активность 

эритроциты и лейкоциты, а также образует новые 

лимфоциты в ответ на попавшие из кровотока чу-

жеродные антигены. У дикого кабана выявлены бо-

лее выраженные защитные функции, за счет нали-

чия большого количества селезеночных телец ( в 

поле зрения их 5-6, а у домашних 1-2 ), при более 

крупных их размерах - 135мкм у диких и 112мкм у 

домашних. При этом селезеночные тельца у дикого 

кабана располагаются в паренхиме селезенки не 

диффузно, как у домашних, а агрегатно, то есть от-

дельными полями, хорошо развиты. 

Печень - орган, выполняющий в организме 

ряд жизненно важных функций: участвует в про-

цессе переваривания жиров - выделяя желчь, про-

дуцирует мочевину - удаляя вредные продукты азо-

тистого обмена, синтезирует белки кровяной 

плазмы, депо углеводов - гликогена, выполняет за-

щитную роль через биологическую фильтрацию 

крови и ряд других функций. 

В гистологическом строении печень диких 

свиней характеризуется более выраженными трабе-

кулами, т.е. соединительно-тканными перегород-

ками, разделяющими паренхиму органа на отдель-

ные печеночные дольки. При этом в своих размерах 

эти дольки у дикого кабана крупнее ( в поперечнике 

- до 1209мкм ) сравнительно с домашними ( 690- 

720мкм ) при меньшем их количестве в поле зрения. 

Ширина трабекул ( соединительно тканных перего-

родках ) у дикого кабана ( 42-60мкм ), а у домашних 

( 41-58мкм ), т.е. практически одинаковы. 

Легкие - основной орган дыхательной си-

стемы, у диких свиней характеризуется более круп-

ными альвеолами ( 121-217мкм ), альвеолярными 

ходами, чем у домашних свиней ( 83-100мкм ). По 

ходу бронхов и сосудов легких у диких свиней 

наблюдается более мощные скопления лимфоид-

ной ткани в виде узелков, содержащих лимфоциты, 

макрофаги, ретикулярную ткань и клетки других 

лейкоцитов. Просветленные части этих узелков 

представляют наиболее активную защитную зону, 

особенно в фагоцитозе микроорганизмов, попадаю-

щих с воздухом в легкие и приносящиеся током 

крови. У домашних свиней узелки лимфоидов в 

ткани наблюдаются в меньшем количестве, не об-

разуя их скоплений. 

Почки - основной орган мочевыделительной 

системы, который у дикого кабана характеризуется 

более крупными почечными клубочками при мень-

шем их количестве в поле зрения ( 5-7 клубочков ), 

их диаметр достигает в среднем 152мкм при откло-

нении от 114 до 206мкм, а у домашних - соответ-

ственно 49-60мкм, но их количество достигает не-

сколько десятков в поле зрения окуляра. Досто-

верно установлено лучшее развитие канальцевого 

аппарата ( извитых канальцев ) в корковом слое по-

чек у дикого кабана по сравнению с домашними 

свиньями. По соотношению коркового и мозгового 

слоя почек у дикого кабана в большей мере развит 

корковый, а в меньшей - мозговой, а у домашних - 

наоборот. 

Желудок, По соотношению слоев, составляю-

щих стенку желудка (фундальную часть), также 

наблюдаются различия между дикой и домашней 

формами свиней. Соотношение слизистой обо-

лочки к мышечной у диких свиней составило 1,7, а 
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у домашних - 1,8, т.е. при лучшем развитии слизи-

стой домашних свиней. Однако у дикого кабана в 

составе слизистой оболочки значительно лучше 

развит подслизистый слой - 240мкм против 

102мкм. у домашних ( место разветвления сети кро-

веносных и лимфатических сосудов, а также лим-

фатических узелков, несущих защитную функ-

цию).. В пищеварительном тракте благодаря высо-

кой кислотности содержимого желудка погибают 

почти все проходящие через него организмы. 

Щитовидная железа. Целостность организма 

животного обусловлена наряду с нервной системой 

и гуморальными факторами. Основной функцией 

щитовидной железы является выработка гормонов. 

Например, к ним относятся тироксин, который вы-

зывает химические изменения в митохондриях, по-

вышая интенсивность их окислительных процес-

сов. В последние годы установлено, что в щитовид-

ной железе пара - фолликулярными клетками 

вырабатывается гормон тиреокальцитонин, кото-

рый активизирует многие ферменты: фосфоклюко-

изомеразу ( в мышцах, печени и крови), альдолазу ( 

в мышцах) и другие. 

Гормоны оказывают регулирующее влияние 

на гомеостаз, или поддержание постоянства со-

става внутренней среды организма, а также на 

функцию почек, обмен веществ в различных орга-

нах и тканях. 

Физиологические особенности защиты у 

свиней. 
Основным из физиологических факторов им-

мунитета является температура тела. Температура 

большинства теплокровных животных, близка к 

39°С, благоприятна для развития лишь очень огра-

ниченного числа видов бактерий и других организ-

мов, в громадном количестве присутствующих в 

окружающей среде. 

Для организма новорожденных поросят харак-

терны физиологическая незрелость и иммунобио-

логическая неподготовленность к внематочному 

образу жизни. Характерными признаками их не-

подготовленности к послеутробной жизни является 

отсутствие гамма- глобулина в сыворотке их крови, 

малое количество бета-глобулина и альбумина. Та-

кой характер сыворотки крови новорожденных 

просят исследователи назвали “ незрелым белко-

вым профилем ”. Это можно считать одним из кри-

тических периодов жизни. Кроме того, за 60 дней 

лактации с молоком свиноматки теряет 276,9 тыс. 

ккал. энергии, что в 14-15 раз больше, чем на обра-

зование плодов во время супоросности. 

Молозиво и молоко свиноматки для поросят в 

этот период является продолжением внутриутроб-

ной связи между организмом матери и новорожден-

ным В первые дни жизни молоко, и особенно моло-

зиво является единственной пищей, полностью 

удовлетворяющей потребности растущего орга-

низма в питательных веществах и снабжающей мо-

лодой организм антителами. 

Нами было решено в условиях учебно-науч-

ного центра Харьковской государственной зоовете-

ринарной академии на животных крупной белой 

породы изучить белковый состав молозива и мо-

лока свиноматок, а также содержание в них общего 

белка, витаминов А и С по периодам лактации. Воз-

растную динамику факторов клеточного и гумо-

рального естественного иммунитета изучали на по-

росятах, начиная с рождения и до 12-месячного воз-

раста. 

Кровь новорожденных поросят свободна от 

иммунных глобулинов, они поступают в организм 

с молозивом в первые два дня жизни новорожден-

ных поросят и в нерасщепленном виде всасываются 

в желудочно-кишечный тракт 

Исследования показали, что процентное соот-

ношение белковых фракций в сыворотке молозива 

свиноматок крупной белой породы изменялось на 

протяжении лактации. 

Нельзя согласиться с тем, что содержание об-

щего белка и гамма-глобулинов в молозиве свино-

маток и крови поросят находится в прямой зависи-

мости от содержании этих компонентов в крови ма-

тери. Чем выше уровень общего белка и гамма-

глобулинов в крови матери, тем выше содержание 

их в молозиве и тем больше передается белка и 

гамма- глобулинов поросятам с молозивом в пер-

вый период постнатального развития. 

Возрастная динамика белка и белковых фрак-

ций в сыворотке крови и развитие резистентности у 

свиней формируется онтогенез. 

При селекции животных необходимо вести от-

бор не только по продуктивности животных, но и 

уровню их естественной резистентности. Такая 

практика обеспечит повышение устойчивости жи-

вотных к неблагоприятным факторам внешней 

среды, а в конечном итоге - и к росту их продуктив-

ности. 

Естественную резистентность оценивали по 

следующим взаимодополняющим показателям: 

титр естественных антител, фагоцитарная актив-

ность, лизоцинная и бактерицидная активность сы-

воротки крови. 

Главным местом образования сывороточных 

альбуминов, альфа- и бета-глобулинов является пе-

чень; гамма-глобулинов - костный мозг, селезенка, 

лимфатические узлы, то есть органы, относящиеся 

к ретикуло-эндотелиальной системе. 

Способность к синтезу гамма-глобулинов яв-

ляется одним из важнейших проявлений иммуно-

биологической реактивности организма. Если орга-

низм неспособен синтезировать гамма-глобулины 

или эта его способность ослаблена, приобретенные 

с молозивом гуморальные факторы естественной 

резистентности организма постепенно утрачивают 

свою активность. 

Поэтому количественное определение фрак-

ции белков, и прежде всего глобулинов ( альфа и 

бета-переносчиков углеводов, а также гамма-глобу-

линов - носителей антител) приобретает особую 

важность при оценке иммунобиологической реак-

тивности организма животных. 

Организм поросят достигает иммунологиче-

ской зрелости во второй половине молочного пери-

ода, когда в организме поросят начинает осуществ-

ляться синтез собственных гамма-глобулинов. 
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Начиная со второй половины молочного периода в 

крови поросят вторично повышается содержание 

гамма-глобулинов, резко увеличивается тигр гете-

рогемоагглютининов, нарастает бактериостатиче-

ская активность сыворотки, а также фагоцитарная 

активность лейкоцитов крови. 

Заключение. 
 1.  Анализ генетической структуры популя-

ции дикого кабана по полиморфным локусам си-

стем групп крови и сывороточных белков показали, 

что процесс филогенеза сопровождается появле-

нием дикого европейского кабана (Sus scrofa ferus) 

со сбалансированным мономорфным аллелофон-

дом, от которого в последствии произошли евро-

пейские породы свиней. 

2.  Доместикация свиней снизила ее защитные 

приспособления, при этом наблюдается уменьше-

ние в размерах миндалин и количества в них лим-

фофолликулов, а также уменьшилось количество 

лимфоидных элементов слизистой оболочки же-

лудка. 

3. Толщина соединительно-тканевых про-

слоек печени у дикого кабана составила 52,3мкм,а 

у крупной белой породы свыше 38,7мкм, что ука-

зывавает на более высокий клеточный механизм за-

щиты у диких свиней. 

4.  Защитные и приспособительные функции 

диких животных формируются на клеточном 

уровне, однако они не обеспечивают высокий гене-

тический потенциал продуктивности. 

5.  Изучение реактивности животных с уче-

том их роста и развития может служить важным до-

полнением в селекции по отбору крепкого и устой-

чивого к заболеваниям молодняка свиней. 

6. Доместикационные процессы, и создание в 

итоге современных пород свиней происходили, в 

основном, путем повышения изменчивости призна-

ков, увеличение массы и размеров животных, их 

внутренних органов и костно-мышечной системы. 
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Abstract 

The article considers the peculiarities of investment activity in tourism. Researchers' approaches have been 

analyzed and the essence of the "investment in tourism" concept has been defined. The economic, social and 

environmental effects of investments in this sector, as well as their advantages and disadvantages have been sub-

stantiated. The conclusions outline the main problems of attracting investment for tourism development in Ukraine. 

Анотація 

В статті розглянуто особливості інвестиційної діяльності в туризмі. Проаналізовано підходи дослід-

ників та визначено суть поняття “інвестиції в сфері туризму”. Обгрунтовано економічний, соціальний та 

екологічний ефекти від інвестицій в даний сектор, а також їх переваги та недоліки. У висновках окреслено 

головні проблеми залучення інвестицій для розвитку туризму в Україні.  
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Постановка проблеми. Туризм належить до 

глобальних процесів ХХІ ст. і безпосередньо або 

опосередковано, через споживання туристичних 

послуг, справляє стимулюючий вплив на розвиток 

таких видів економічної діяльності, як: транспорт, 

готелі та ресторани, роздрібна торгівля, харчова 

промисловість, будівництво, зв’язок, страхування, 

фінансові послуги, діяльність у сфері дозвілля, ку-

льтури та спорту тощо; стимулює пожвавлення мі-

сцевої економіки та створення додаткових постій-

них і сезонних робочих місць. Споживання турис-

тичних послуг активно підтримує існування та 

розвиток народних промислів, національної куль-

турної спадщини. Близько 12% світового валового 

продукту припадає на туризм, порівняно із 7% між-

народних інвестицій. Понад 260 млн осіб у світі 

(приблизно 10% всіх працюючих) зайнято у сфері 

туристичних послуг. У більш ніж 40 розвинутих 

держав туристична галузь є одним із головних на-

повнювачів національного бюджету [1].  

Розвиток туризму особливо актуальний в еко-

номіці країни, оскільки саме завдяки туристичній 

галузі можна поліпшити соціально-економічну си-

туацію загалом, адже він за рахунок свого мульти-

плікаційного ефекту може забезпечувати зростання 

доходів і покращення показників господарювання у 

багатьох видах економічної діяльності. Зокрема, за-

вдяки туристичній галузі підтримується майже 50 

суміжних, один турист дає роботу 10 особам, а 

створення одного робочого місця в туризмі в 20 раз 

дешевше, ніж у промисловості [2, c. 166]. 

Досвід багатьох країн з розвинутою ринковою 

економікою (Велика Британія, Франція, Німеччина, 

Іспанія, Італія та Греція) переконливо свідчить про 

те, що сфера туризму та рекреації володіє статусом 

однієї з найбільш інноваційних, найефективніших, 

найперспективніших та найбільш інвестиційно 

привабливих сфер господарської діяльності. Для 

України, яка перебуває в процесі розвитку ефекти-

вної соціально-економічної системи, туристично-

рекреаційна сфера є важливим чинником як зовні-

шньоекономічної діяльності, так і внутрішньої со-

ціально-економічної політики. Україна, володіючи 

значним туристично-рекреаційним потенціалом, 

поки що не може використати його вповні. Про це 

переконливо свідчать порівняння результуючих по-

казників діяльності туристично-рекреаційних ком-

плексів України, Польщі та Франції. Так, за резуль-

татами 2018 р., внесок туристично-рекреаційної 

сфери України у ВВП склав близько 1,4% (1,9% у 

Польщі, 3,9% у Франції), частка в зовнішньому то-

рговельному обігу – 2,2% (3,1% у Польщі, 5,7% у 

Франції), близько 1,3% (2,0% у Польщі, 4,6% у 

Франції) робочої сили в Україні було зайнято у 

сфері та супутніх галузях [3, с. 155]. 

Володіючи значними природними, рекреацій-

ними, трудовими ресурсами рівень розвитку турис-

тичної галузі в Україні та її частка у ВВП залиша-

ється низькою. За експертними оцінками, при пов-

ноцінному використанні українського 

туристичного потенціалу надходження до бюдже-

тів усіх рівнів можуть становити приблизно стільки 

ж (близько 10 млрд. дол. США на рік), скільки отри-

мують країни, співвимірні з Україною за туристи-

чно – рекреаційним потенціалом [4, c. 26 - 27]. На 

сьогодні Україна належить до країн зі значним, але 
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нереалізованим туристичним потенціалом. Розви-

ток вітчизняної туристично-рекреаційної сфери по-

требує значних фінансових вкладень, в першу 

чергу, інвестиційних ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Проблематиці управління розвитком та державного 

регулювання туристичної галузі України присвя-

чено наукові праці Заворуєвої О.С. [1], Біль М.М. 

[5], Алєксєєвої Ю.В. [6], Герасименка В.Г. та Ми-

хайлюка О.Л. [7], фінансового забезпечення підп-

риємств сфери туризму Шуплат О.М [8; 9], Майо-

рової Т.В., Урванцевої С.В. [9], Рипковича М.П. 

[10]. Досвід та особливості залучення інвестицій в 

туристичний сектор описано в публікаціях Іванова 

А.М. [11], Мацуки В.М. [12], Стройко Т.В. та Сав-

ченко К.В. [13], Паук М.І. [14]. Окремі аспекти 

щодо розвитку туризму та можливостей його фі-

нансування розглядалися автором в публікаціях [15 

- 18].  

Мета дослідження. Метою статті є дослі-

дження економічної суті поняття “інвестиції в 

сфері туризму” та його особливостей. 

Виклад основних результатів дослідження. 

Туризм може і повинен стати сферою реалізації ри-

нкових механізмів, джерелом поповнення держав-

них і місцевих бюджетів, створення нових робочих 

місць, засобом загальнодоступного і повноцінного 

відпочинку та оздоровлення. Тривалий час розви-

ток промисловості і засобів виробництва розгляда-

вся як пріоритетний, якщо не єдиний шлях розви-

тку національної економіки, тому сфера послуг і ту-

ризм ще й зараз інколи сприймаються як похідні від 

промислового і сільськогосподарського виробниц-

тва. Світовий досвід показав, що туризм – повноп-

равний і надприбутковий компонент ринкової еко-

номіки. 

Особливу роль відіграє туризм у розвитку кри-

зових територій, оскільки для них туристично-рек-

реаційна діяльність слугує альтернативною галу-

ззю економіки, що сприяє сталому розвитку. На ду-

мку експертів Всесвітньої туристичної організації 

ООН, якщо в регіонах з активною, добре диверси-

фікованою економікою туризм не має безумовного 

соціально-економічного ефекту, то саме у кризових 

регіонах він є фактором соціально-економічного 

розвитку, слугує ефективним способом забезпе-

чення зайнятості та скорочення бідності [13, с. 410].  

Більш ефективна реалізація туристично-рекре-

аційного потенціалу України та підвищення рівня 

атрактивності її туристично-рекреаційної сфери пе-

редбачають, крім цілісної системи стратегічного 

управління у цій сфері, значних інвестиційних ре-

сурсів для розвитку туристичного бізнесу. Задово-

лення потреби туристично-рекреаційної сфери ре-

гіонів України в інвестиційних ресурсах передба-

чає передусім створення сприятливого 

інвестиційного клімату в масштабі соціально-еко-

номічної системи держави завдяки комплексному 

використанню інструментів інвестиційної політики 

та координації інтересів держави та приватних ін-

весторів, з подальшим його поширенням на турис-

тично-рекреаційну сферу регіонів України.  

Згідно Закону України “Про інвестиційну дія-

льність” [19] під інвестиціями слід розуміти всі 

види майнових та інтелектуальних цінностей, що 

вкладаються в об'єкти підприємницької та інших 

видів діяльності, в результаті якої створюється при-

буток (доход) та/або досягається соціальний та еко-

логічний ефект. Інвестиційною діяльністю є сукуп-

ність практичних дій громадян, юридичних осіб і 

держави щодо реалізації інвестицій. 

Інвестиційна діяльність в сфері туризму має 

свою специфіку, виходячи з особливостей туристи-

чних послуг (зокрема, їх нематеріального харак-

теру, сезонності, взаємозв’язку з іншими галузями 

економіки, тощо).  

Мальська М.П., Антонюк Н.В. та Ганич Н.М. 

[21, c. 420] зазначають, що інвестиції в туризмі – це 

розміщення капіталу інвесторів у туристичному бі-

знесі з метою одержання прибутку. Оскільки капі-

тал є одним із головних факторів виробництва, мо-

жливості туристичної індустрії виробляти якісний 

туристичний продукт (послугу) прямо залежать від 

обсягу капіталу, який інвестується. 

Федоренко В. [22, с.30] пропонує розглядати 

поняття інвестиційної діяльності в сфері туризму як 

єдину економічну систему із властивою їй сукупні-

стю ознак складових елементів.  

Мацука В. [12, c. 6] зазначає, що інвестування 

галузі туризму передбачає сукупність умов, ресур-

сів і заходів, необхідних для здійснення інвестицій-

ного процесу. 

Іванов А.М. [11, c. 68] під стратегією інвесту-

вання розвитку конкурентоспроможності туризму 

розуміє створену систему конкретних рішень і 

прийнятих напрямів інвестиційної діяльності, роз-

рахованих на довгострокову перспективу, які пе-

редбачають досягнення поставлених інвестиційних 

цілей та завдань щодо забезпечення оптимального 

й стабільного зростання конкурентоспроможності 

туризму, виходячи з умов діяльності та запланова-

них результатів. 

Кендюхов О. [23, с.219-220] під інвестиціями в 

туризм розуміє вкладення капіталу у всіх його фор-

мах в туристичне підприємство або туристично 

привабливий регіон з метою отримання соціально-

економічного ефекту. При цьому акцентовано 

увагу не тільки на економічному наслідку інвести-

ційних вкладень, але і на соціальному. 

На наш погляд, найбільш вдале визначення ін-

вестицій у сферу туризму запропоноване Братюк 

В.П. [20, c. 45]. Під ними авторка розуміє довго-

строкове вкладення капіталу в об’єкти туризму, ту-

ристичну індустрію та індустрію гостинності й ро-

зваг, а також у суміжні галузі з виробництва конку-

рентоспроможних туристичних послуг, які 

забезпечують туристичний продукт, об’єкти турис-

тичної та соціальної інфраструктури, заходи з охо-

рони довкілля та туристичних пам’яток, систему за-

безпечення безпеки туристів тощо шляхом стиму-

лювання розвитку підприємництва та реалізації 

цільових програм у соціальній сфері й туризмі, які 

націлені на задоволення потреб туристів під час по-

дорожей. При цьому вказуються напрями інвести-

ційних вкладень в туристичну діяльність та 
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пов’язаних з нею суміжних галузей, а також їх мета. 

Крім того, акцентовано увагу на можливостях роз-

витку соціальної сфери шляхом реалізації цільових 

програм. 

Інвестиційна політика в галузі туризму поєд-

нує загальнодержавні та регіональні інтереси через 

тісну взаємодію державних та місцевих органів 

влади. Так, держава здійснює нормативно-правове 

регулювання, розробляє стратегії залучення інвес-

тицій, визначає пріоритетні території та об’єкти ту-

ристичного профілю для інвестування тощо. Інвес-

тиційна політика на регіональному рівні включає 

маркетингові дослідження ринку інвестицій, прове-

дення моніторингу рекреаційно-туристичних ресу-

рсів на території, розробку інвестиційні пропозиції 

для найбільш перспективних туристичних об’єктів, 

формування карти інвестиційної привабливості ре-

гіону тощо [24]. 

Виходячи з особливостей туризму, погоджує-

мося з думкою Шуплат О.М. [8, c. 40], яка справед-

ливо зазначає, що оскільки результати від здійсне-

ної інвестиційної діяльності у сфері туризму отри-

мують не тільки безпосередні суб’єкти 

інвестиційного процесу, а й суспільство (в особі на-

селення), то соціальний ефект є важливою її скла-

довою. Економічний та соціальний ефект тісно 

пов’язані між собою і у поєднанні розкривають 

більш повне поняття «інвестицій в сферу туризму». 

Зокрема, до економічного ефекту від здійснення ін-

вестиційної діяльності в сфері туризму, слід відне-

сти забезпечення прямого внеску у ВВП і націона-

льний дохід, створення доданої вартості в еконо-

міці, сприяння зайнятості населення, здійснення 

внеску в платіжний баланс країни, збільшення при-

току іноземної валюти, підвищення ступеня дивер-

сифікації економіки країни через розширення 

сфери послуг, активізація підприємництва. Соціа-

льним ефектом від вкладення інвестицій в туристи-

чну сферу є стимулювання підвищення рівня та 

якості життя населення, створення та удоскона-

лення сучасної інфраструктури (комунальної, виро-

бничої, соціальної), створення, відновлення та збе-

реження історико-культурної та природоохоронної 

спадщини, сприяння фізичному та духовному оздо-

ровленню нації, посилення культурної самосвідо-

мості населення, поліпшення інтелектуального по-

тенціалу населення. Екологічним ефектом від здій-

снення інвестицій в туризм, на наш погляд, повинен 

стати захист навколишнього та культурного сере-

довища, вирішення екологічних проблем терито-

рій, розвиток різних форм екотуризму (природні 

парки, еко-курорти, еко-ферми), підвищення еколо-

гічної свідомості населення, відродження етнокуль-

турних традицій регіону. 

Аналіз публікацій дослідників [25; 26; 27] під-

тверджує, що інвестиції в туристичну сферу мають 

як переваги як для економіки країни та для самого 

інвестора, так і недоліки. Зокрема, до головних пе-

реваг слід віднести збільшення валютних надхо-

джень до національної економіки; поповнення до-

хідної частини бюджету завдяки розширенню пода-

ткової бази; збільшення споживчого попиту; 

створення нових робочих місць; розширення виро-

бництва товарів і послуг, що збільшуються як ре-

зультат платоспроможного попиту туристів; зрос-

тання доходів населення, що працюють у туристи-

чній сфері; швидкий термін окупності витрат. 

Головні недоліки інвестування в сферу туризму 

проявляються в тому, що вони впливають на ріст 

цін на місцеві товари та послуги, на земельні й інші 

види природних ресурсів і нерухомість; сприяють 

відтоку грошей за кордон через туристичний ім-

порт; викликають екологічні та соціальні про-

блеми; можуть нанести збитки розвитку інших га-

лузей тощо.  

Інвестиційна активність в економіці туризму, 

своєю чергою, залежить від прибутку, який інвес-

тори одержують від своїх капіталовкладень. Здійс-

нюючи вкладення у туризм, інвестори враховують 

такі фактори [28, c.84]:  

1) ступінь новизни технологій. Використання 

нових методів у туристичному бізнесі, як і в будь-

якій іншій галузі, сприяє зменшенню витрат і мак-

симізації прибутку. Новий турпродукт, як правило, 

добре просувається на ринку, що також сприяє збі-

льшенню прибутку, а запровадження нових методів 

і технологій виробництва туристичного продукту 

вимагає нових інвестицій;  

2) вартість одержання і використання капіта-

ловкладень в економіку туризму, яка впливає на 

віддачу від зроблених інвестицій: низька вартість 

означає велику віддачу від інвестицій і великий 

прибуток для інвесторів;  

3) вартість грошового капіталу, необхідного 

для придбання матеріально-речових об’єктів. Ви-

трати на придбання основних і оборотних засобів є 

складовою інвестування капіталу. Тільки сам інве-

стор може визначити розміри і напрями викорис-

тання капіталу. Критерієм визначення напряму 

вкладення служить розмір прибутку від інвестицій, 

який залежить від ступеня експлуатації капіталу;  

4) державна політика, яка сприяє пожвавленню 

інвестиційної активності на ринку туризму (пільги 

з податку на прибуток в турбізнесі, інші заохочува-

льні заходи). 

Висновки. Таким чином, під інвестиціями в 

сферу туризму слід розуміти довгострокове вкла-

дення капіталу в об’єкти туризму, туристичну інду-

стрію та індустрію гостинності й розваг, а також у 

суміжні галузі з виробництва конкурентоспромож-

них туристичних послуг, які забезпечують туристи-

чний продукт, об’єкти туристичної та соціальної ін-

фраструктури, заходи з охорони довкілля та турис-

тичних пам’яток, систему забезпечення безпеки 

туристів тощо шляхом стимулювання розвитку під-

приємництва та реалізації цільових програм у соці-

альній сфері й туризмі, які націлені на задоволення 

потреб туристів під час подорожей. Ефектами від 

здійснення інвестиційних вкладень в туристичну 

галузь є не тільки економічний, але й соціальний та 

екологічний. Крім того, інвестиції в розвиток тури-

зму мають не тільки переваги, але й недоліки. Інве-

стиційна активність в економіці туризму залежить, 

в першу чергу, від прибутку, який отримує інвес-
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тор. Крім цього, враховуються такі фактори як сту-

пінь новизни технологій, вартість грошового капі-

талу та державна політика в сфері туризму. 

Світовий досвід підтверджує, що туризм може 

стати провідною галуззю в стимулюванні економі-

чного розвитку країни. Розвиток туристичного ком-

плексу забезпечує активізацію не тільки підприєм-

ницької діяльності в даній сфері, але володіє муль-

типлікативним впливом на розвиток суміжних 

галузей та сприяє підвищенню зайнятості насе-

лення. В Україні туристична сфера визначена як 

одна з шести пріоритетних галузей державного ін-

вестування. Поряд з цим існує низка проблем, які 

стосуються реалізації державної інвестиційної по-

літики. Низька інвестиційна привабливість, недос-

коналість законодавчої бази в сфері туризму, недо-

статність фінансування гальмують розвиток турис-

тично-рекреаційної сфери. У 2020 р. Україна 

займала 134 місце серед 177 країн в рейтингу еко-

номічних свобод, 117 місце із 180 країн за індексом 

сприйняття корупції, 64 місце серед 190 країн в рей-

тингу Світового банку “Doing business” (простота 

ведення бізнесу). На сьогодні Україна залишається 

державою з негативним міжнародним іміджем, ви-

соким рівнем тіньової економіки, неефективним 

державним управлінням, слабким захистом інвес-

торів. Для стимулювання інвестиційних вкладень 

зазначені проблеми потребують першочергового 

вирішення.  
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Abstract  

The article substantiates the organizational and economic context of the analysis and assessment of business 

information at enterprises, namely, the goals and objectives of the analysis and assessment of business information, 

the role of the planning and production management scheme in the existing conditions of the development of 

economic events at enterprises, as well as the importance of the workflow system in the analysis and the assessment 

of business information, which is a reflection of its production and economic activities. The issue of the relevance 

of various groups of documents in the enterprise is considered important, in connection with their use in the anal-

ysis and assessment of business information, as well as key areas for improving the structure of document forms. 

Аннотация  

В статье обоснован организационно-экономический контекст анализа и оценки бизнес-информации 

на предприятиях, а именно цели и задачи анализа и оценки бизнес-инфомации, роль схемы планирования 

и управления производством в существующих условиях развития экономических событий на предприя-

тиях, а также важность системы документооборота в анализе и оценке бизнес-информации, что является 

отображением его производственно-хозяйственной деятельности. Вопросс актуальности различных групп 

документов на предприятии, считают важным, в связи с использованием их в анализе и оценке бизнес-

информации, а также ключевые направлений усовершенствования структуры форм документов. 

 

Keywords: analysis, appraisal, enterprises, business, information, document. 

Ключевые слова: анализ, оценка, предприятия, бизнес, информация, документ.  

 

Актуальность темы. В настоящее время на 

развитие и усовершенствование процесса анализа и 

оценки бизнес-информации на предприятии 

направлено немало усилий зарубежных и отече-

ственных специалистов, єкономистов, ученых и 

других интересующихся лиц.  

Анализ и оценка бизнес-инфомации является 

чрезвычайно востребованным процессом со сто-

роны предпринимателей и менеджеров предприя-

тий, ориентированных на долгосрочный успех, по-

скольку оказывает информационную и аналитиче-

скую поддержку управления предприятием различ-

ных форм собственности в Украине. 

Кроме того, проявленный интерес к этой тема-

тике обусловлен способностью своевременно иден-

тифицировать «слабые сигналы» со стороны внут-

ренних и внешних процессов, анализировать их и 
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разрабатывать меры по адаптации предприятия к 

грядущим переменам, тем самым защитив его от 

возможных потерь и негативных экономических и 

финансовых последствий. 

Aнaлиз последних исследований и пуб-

ликaций. Нынешние тенденции ведения бизнеса в 

мире и Украине подтверждают тот факт, что эффек-

тивность анализа и оценки бизнес-информации за-

висит от качества информационного потока.  

Для своевременного принятия руководством 

предприятий эффективных экономических и фи-

нансовых решений, необходимо использовать каче-

ственную и современную информацию при анализе 

и оценке бизнес- деятельности предприятий разных 

отраслей.  

Анализ и оценка бизнес-информации, как со-

временные этапы планирования, прогнозирования, 

управления и развития деятельности предприятия - 

это объекты научного исследования многих уче-

ных-экономистов, исследователей в области 

оценки эффективности деятельности предприятий 

и решения различных экономических и финансо-

вых проблем.  

Большой вклад в исследование проблематики 

анализа и оценки бизнес-информации в системе 

управления предприятием сделали такие ученые, 

как: Аббакумов Ст. Л., Андрусенко С.И., Михай-

ленко О.Ф., Кизим М.О., Криштопа И.И., Палкин 

Н.Б., Пономаренко С.В. и другие. 

Целью стaтьи является исследование целей и 

задач применения анализа и оценки бизнес-инфор-

мации; исследования схемы планирования и управ-

ления производством в существующих условиях 

развития экономических событий; роли системы 

документооборота в анализе и оценке бизнес-ин-

формации на предприятиях, что является отображе-

нием его производственно-хозяйственной деятель-

ности; групп документов на предприятии, которые 

используются для анализа и оценки бизнеса; 

направлений усовершенствования структуры форм 

документов, как основных носителей бизнес-ин-

формации. 

Основные результаты исследования. Важ-

ный этап в рационализации существующих систем 

управления, является анализ и оценка потоков биз-

нес- информации, которая должна обеспечить вы-

полнение целевых задач проектирования и уточне-

ния особенностей существующей практики плани-

рования деятельносты предприятия. 

Анализ существующих процессов управления 

может быть выполнен, прежде всего, на базе иссле-

дования информационной системы предприятия, 

которая характеризуется наличием существующей 

схемы документооборота, системы экономических 

показателей деятельности предприятия, структур-

ным составом подразделений, участвующих в про-

цессе управления, и интенсивностью потоков дан-

ных, циркулирующих между ними. 

Обработанные материалы обследования поз-

воляют провести анализ и оценку системы плани-

рования и управления как в отдельных подразделе-

ниях предприятия, так и на предприятии в целом, а 

также создать предпосылки для построения строй-

ной схемы обработки информационных данных. 

Деятельность любого подразделения предпри-

ятия, связанная с управлением, выражается в созда-

нии различных форм документов и показателей. 

Анализ и оценка экономических и финансовых 

потоков бизнес-информации позволяет выявить [2, 

с. 325]:  

1) структуру и функции подразделений пред-

приятия; 

2) наименование различных подразделений и 

внешних организаций, с которыми взаимодей-

ствует данное подразделение; 

3) перечень документов, поступающих в под-

разделения; 

4) перечень документов, разрабатываемых в 

каждом подразделении; 

5) перечень всех сообщений, поступающих в 

данное подразделение, с указанием, откуда посту-

пило каждое из них; 

6) перечень всех выходящих из данного под-

разделения документов (сообщений) с указанием 

их адреса; 

7) перечень справочных данных и законода-

тельных положений, содержащихся в работе под-

разделений; 

8) четкое определение процессов формирова-

ния и маршрутов движения документов; 

9) назначение форм документов; 

10) количество разрабатываемых экземпляров 

форм документов; 

11) периодичность составления документов; 

12) основания и процессы принятия решений; 

13) перечень показателей, содержащихся в 

каждом конкретном документе (сообщении), по-

ступающей в подразделение; 

14) перечень показателей, содержащихся в 

каждом конкретном документе, разрабатывается в 

данном подразделении; 

15) перечень показателей, содержащихся в 

каждом конкретном документе (сообщении), что 

выходит из данного подразделения; 

16) повторение одинаковых или одноименных 

показателей в данном подразделении; 

17) применимость показателей; 

18) оседания показателей в подразделении; 

19) значность показателей. 

Анализ и оценка потоков бизнес-информации, 

с точки зрения перечисленных задач, позволяет по-

лучить материал для совершенствования существу-

ющей системы планирования и управления произ-

водством при разработке информационной си-

стемы предприятия (ИСП). 

Для проектирования ИСП необходимо выяс-

нить схему планирования и управления производ-

ством в существующих условиях; полный перечень 

показателей планирования, учета и управления 

производством на предприятии; типовые проце-

дуры расчета показателей на предприятии; после-

довательность работ, связанных с планированием и 

управлением производством на предприятии. 

Схема планирования и управления производством 
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в существующих условиях, как представляется, вы-

ражается информационной моделью системы. Оче-

видно, чтобы получить четкое представление о па-

раметрах существующей системы планирования, в 

информационной модели необходимо устранить 

некоторые недостатки. Прежде всего, это относится 

к факторам, обусловленным сложившейся систе-

мой документооборота. Другие факторы определя-

ются существующей организационной структурой. 

В процессе анализа информационных бизнесс-

потоков оказываются все необходимые показатели, 

их роль в решении задач планирования и управле-

ния, а также необходимость их использования в 

условиях ИСП. 

 

Обнаружен перечень показателей подлежит 

анализу с точки зрения научного подхода к созда-

нию экономического языка планирования и управ-

ления производством на предприятиях. 

Все показатели планирования, учета и управ-

ления формируются на основе ограниченного числа 

типовых процедур, которые могут быть обнару-

жены в процессе анализа. Определение этих проце-

дур может обеспечить разработку стандартных 

программ для электронно-вычислительных машин. 

Анализ и оценка информационных бизнес-по-

токов - связующее звено между изучением суще-

ствующей системы управления предприятием и ее 

усовершенствованием. Анализируя и оценивая биз-

нес-потоки информации, уточняют схему организа-

ции управления в исследуемой системе, позволяет 

выявить эффективность существующей оргструк-

туры, узкие места в системе обработки данных и 

наметить пути к улучшению существующей орга-

низации управления предприятием. 

Анализ и оценка бизнес-информации позво-

ляет уточнить схему существующей структуры 

предприятия. Для этого необходимо рассмотреть 

все цепочки в системе обработки данных, начиная 

с получения исходных сведений; их постепенное 

превращение и формирования конечных данных, 

направляемых управляемой системе в качестве ко-

манд и внешним организациям как отчетной и дру-

гой информации. При этом определяется роль каж-

дого подразделения предприятия в комплексе ра-

бот, выполняемых системой управления 

предприятием и зафиксированных в схеме обра-

ботки данных; строится схема информационных 

связей между подразделениями предприятия. В 

схеме могут содержаться сведения о конкретных 

формах информационных связей и указываться их 

количественные и временные характеристики, а 

также определяться каналы связи, необходимые 

для передачи, и проявляться первичные (исходные) 

для предприятия бизнес-данные.  

Первичными данными считаются такие, кото-

рые поступают в систему управления из внешнего 

мира (планы, справки, патенты и т.д.), возникаю-

щие в управляемой системе (например, данные из-

мерений) или хранятся в памяти системы управле-

ния предприятием. Все эти сведения объединяются 

тем свойством, что они используются в работе си-

стемы управления предприятием, поступая в нее в 

готовом виде. При этом может быть построена ло-

гическая схема, характеризующая последователь-

ные этапы обработки данных, исследована целесо-

образность имеющихся повторений некоторых све-

дений в системе обработки данных, для чего 

необходимо подробное рассмотрение существую-

щих процедур обработки данных с использованием 

схемы информационных связей, а также опреде-

лены первичные (исходные) показатели, необходи-

мые для формирования каждого производного по-

казателя. 

Эти материалы используются [1, с. 374]: 

 для организации системы памяти на пред-

приятии; 

 определение круга показателей (первич-

ных и производных), необходимых каждому под-

разделению предприятия (каждому работнику) с 

целью выполнения их функций, связанных с обра-

боткой данных; 

 получение характеристик существующей 

системы обработки данных, таких как осадки пока-

зателей, степень их использования и другое. 

Получение необходимых материалов для ана-

лиза и оценки информационных бизнес-потоков до-

статочно трудоемкий процесс и требует для облег-

чения и ускорения этих работ использования вы-

числительных средств. 

Система документооборота на предприятии 

является отображением его производственно-хо-

зяйственной деятельности. По мере совершенство-

вания производственного процесса происходит и 

изменение документооборота, которое выражается 

в появлении новых (или ликвидации существую-

щих) форм документов и изменение маршрутов их 

движения. Таким образом, схема документообо-

рота формируется в результате длительного разви-

тия под влиянием объективных и субъективных 

причин. 

Основные объективные причины, определяю-

щие схему документооборота, заключаются в зако-

номерности ведения производственного процесса и 

его совершенствования. Эти причины обусловли-

вают основные принципы и общие черты систем 

управления, представляющие собой единый про-

цесс обработки данных. Такое положение харак-

терно для систем управления всех типов предприя-

тий с различными схемами обработки бизнес- ин-

формданных. Конкретное отражение общего 

контура управления в настоящее время проявляется 

в системах документооборота, то есть в маршрутах 

движения плановых и отчетных форм документов и 

использовании нормативно-справочных данных. 

Субъективные причины накладывают определен-

ный отпечаток на существующую схему докумен-

тооборота, однако даже предварительное ознаком-

ление может обнаружить в ней некоторую законо-

мерность. Это, прежде всего, проявляется в 

наличии различной направленности движения пла-

новых и отчетных форм документов, а следова-

тельно, и процессов их образования и использова-

ния.  



Danish Scientific Journal No52, 2021 14 

Для проведения анализа и оценки бизнес-ин-

формации целесообразно разделить все циркулиру-

ющие на предприятии документы на три основные 

группы: плановые; фактические (отчетные); нор-

мативные [4, с. 274]. 

Все это в итоге позволит выявить общие черты, 

присущие централизованной системе обработки 

данных и выработать рекомендации по совершен-

ствованию принципиальной схемы потоков бизнес-

информации.  

Анализ схемы движения документов показы-

вает, что отдельные задачи анализа и оценки биз-

нес-информации на предприятии осуществляются 

самостоятельно подразделениями предприятия. 

Наличие свіязей, и так называемых обратных 

связей между подразделениями, объясняется следу-

ющими факторами:  

 существующей методологии планирова-

ния;  

 обособленностью подразделений в реше-

нии планово-экономических задач;  

 децентрализованным использованием нор-

мативов для решения задач различных уровней пла-

нирования деятельносты предприятия. 

Это приводит к тому, что в процессе функцио-

нирования каждому подразделению приходится ре-

шать плановые задания разных уровней. Такое по-

ложение в рассматриваемой схеме отображается 

различными цепочками циркулирующих докумен-

тов и наличием обратных связей [1-3].  

Выводы. На основе исследования вопросов 

связанных с анализом и оценкой бизнес-информа-

ции, можно утверждать, что при анализе и оценке 

бизнес-информации, для ее улучшения, необхо-

димо усовершенствовать структуру форм докумен-

тов как основных носителей бизнес-информации, а 

именно: 

• устранить по документообороту лишние 

формы, содержащие одну и ту же информацию; 

• рационализировать схему документооборота 

на базе комплексности их обработки; 

• сократить (по возможности) количество по-

стоянных (нормативно-справочных) реквизитов в 

формах документов.  
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Abstract 

We are trying to analyze the Brazil's Strategic Partnership with the European Union in the following article. 

Brazil remains one of the largest EU's trading partners. Brazil implements variety of projects and fights poverty 

due to European investment. EU-Brazil relations are based on the principles of democracy and the rule of law, 

respect for human rights and freedoms, and the promotion of sustainable development and international peace and 

security. 

It`s also should be mentioned the importance of Brazil for the EU as a supplier of agricultural products, 

moreover as a country where energy is successfully developing, in the particular direction of biofuels. 

The certain areas of cooperation confirm that Brazilian-European relations are based on pragmatic principles. 

It has been specified that the rising to power in the 2000s of the "Left Regimes" in most Latin American 

countries strengthened Brazil's role in the regions and increased interest in it on the part of the European Union. 

The EU's foreign policy towards Latin America includes two types of strategic partnerships. The first type is the 

type of cooperation, for example, EU -MERCUSUR, or EU-SELAC, the second type is the type which includes 

the bilateral negotiations and involves the signing of a strategic partnership, the last type of cooperation was 

established with Brazil. 

After the election of Luis da Silva as the President of Brazil in 2003, the European Union began to play a 

leading role in Brazil's foreign policy priorities, and all of these developments leaded to a significant infusion of 

investment in the region by the EU. The improvement of relations between Brazil and the European Union has an 

ideological basis, a bright application, a feature of Brazilian-European relations – is in their close cooperation in 

such multilateral formats as the WTO, the UN, as well as on climate conferences. After the election of Luis da 

Silva as the President of Brazil, the impetus to the country in the international arena has been given. The president 

was a supporter of participation of Brazil in international forums and the establishment of relations with various 

global and regional players, as well as advocated the country's participation in world processes. The European 

investments are involved in projects related to environmental, social and renewable energy issues in Brazil. The 

EU and Brazil relations are the main interest to the parties not only because of economic interests, but also because 

of political. 

Анотація 

Нами пропонується аналіз Стратегічного партнерства Бразилії з Європейським Союзом. Бразилія 

залишається одним з найбільших торгових партнерів ЄС. Завдяки європейським інвестиціям Бразилія 

реалізує певну кількість проєктів та бореться з бідністю. Відносини між ЄС та Бразилії побудовані на 

принципах: демократії та верховенство права, поваги до прав людини та свобод, сприяння сталому 

розвитку та міжнародному миру та безпеці. Також треба згадати важливість Бразилії для ЄС, як 

постачальника сільськогосподарської продукції, а також як країну де успішно розвивається енергетика, 

зокрема напрям біопалива. 

Визначені направлення співробітництва підтверджують, що бразильсько-європейські відносини 

будуються на прагматичних засадах. Встановлено, що прихід до влади у 2000-х років, «Лівих режимів» у 

більшості країн Латинської Америки посилили роль Бразилії в регіонах та посилило інтерес до неї збоку 

Європейського Союзу. 

Зовнішня політика ЄС у відношенні країн Латинської Америки включає два типи стратегічних 

партнерств. Перший тип за рівнем співпраці, наприклад, СЄ-МЕРКУСУР, або ЄС-СЕЛАК, другий тип має 

характер двосторонніх перемовин і містить підписання стратегічного партнерства, останній був 

встановлений з Бразилією. Після обрання Луїса да Сілви президентом Бразилії у 2003 році Європейський 

Союз почав займати провідне місце у зовнішньополітичних пріоритетах Бразилії, що призвело до вливання 

значних інвестицій у регіоні з боку ЄС. 

Поглиблення відносин між Бразилією та Європейським Союзом має ідеологічну основу, яскраве 

застосування, особливість бразильсько-європейських відносин - це тісне співробітництво у таких 
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багатосторонніх форматах, як СОТ, ООН, а також на кліматичних форумах. Прихід до влади в Бразилії 

Луїса да Сілви, дав поштовх країні на міжнародній арені, він був прихильником її участі у міжнародних 

формах та налагодження відносин з різними світовими й регіональними гравцями, а також виступав за 

участь країни у світових процесах. В Бразилії європейські інвестиції залучені у проєктах, які стосуються 

екологічних, соціальних питань та відновлюваних джерел енергії. Відносини між ЄС та Бразилією 

викликають інтерес у сторін не тільки через економічні інтереси, але ще через політичні. 

 

Keywords: Brazil's policy, strategic partnership, summits, EU. 

Ключові слова: Зовнішня політика Бразилії, стратегічне партнерство, саміти, ЄС. 

 

Актуальність 

У статті нами буде розглядається стратегічне 

партнерство між ЄС і Бразилією, країною, яка на-

буває все більшого значення в Латинській Америці 

та у світі, й повинна бути цілком справедливо в спи-

ску важливих партнерів ЄС. 

Хронологічні рамки нашого дослідження 

охоплюють період з 2007 по 2016 роки. Вибір та-

кого проміжку часу обґрунтований тим що саме в 

цей період відбувались саміти між Бразилією та Єв-

ропейським Союзом. Нижні хронологічні рамки по-

в'язані з підписанням Стратегічного партнерства 

між Бразилією та Європейським Союзом у 2007 

році, а у свою чергу саме 2016 рік виступає верх-

ньою межею дослідження, оскільки в той період ві-

дбувається імпічмент президента Д. Руссефф й від-

сутністю наступних самітів та політичною кризою 

в Бразилії 2016 року. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз останніх досліджень. За останні два де-

сятиліття науковий інтерес до Латинської Америки 

значно зріс у пострадянських країнах, зокрема в Ук-

раїні. Ця стаття охоплює роботи українських авто-

рів: Вакарчук К. В.1, російських: Яковлев П. П.2, 

Івановський З.В.3 Серед представників європейсь-

ких слід виділити роботу Вільгельма Гофмейстера4. 

                                                           
1 Вакарчук К. В. "Відносини ЄС–МЕРКУСУР: міжконти-

нетальний діалог." перспективи розвитку політики єс: 

глобальні та регіональні виміри: С. 93. 

Вакарчук К. В. Зовнішня політика Бразилії в період прав-

ління Д. Руссефф. Актуальні 

проблеми політики: зб. наук. пр. Одеса: Фенікс, 2014. 

Вип. 53. С. 142–149. 
2 Яковлев П. Бразилия Дилмы Руссефф: преемственность 

и перемены в международных делах. Перспективы.URL: 

http://perspektivy.info/oykumena/ 

amerika/brazilija_dilmy_russeff_prejemstven-

nost_i_peremeny_v_mezhdunarodnyh_delah_2011-05-

19.htm 
3 Ивановский З. Европейский вектор внешней политики 

Бразилии. Латиноамериканская панорама. URL: 

http://www.ilaran.ru/?n=853 
4 Der Beginn einer neuen Ära? Die strategische Partnerschaft 

zwischen Brasilien und der Europäische Union ist mit gro-

ßen Hoffnungen verbunden, wird aber in Lateinamerika kei-

neswegs einhellig begrüßt // Tópicos. – 2007. – No 3. – P. 32 

– 33. 
5 Cepaluni, Gabriel, Tullo Vigevani, and Phillippe C. 

Schmitter. Brazilian foreign policy in changing times: the 

quest for autonomy from Sarney to Lula. Lexington Books, 

2009.  
6 Amorim, Celso. "Brazilian foreign policy under President 

Lula (2003-2010): an overview." Revista brasileira de 

política internacional 53 (2010): P. 214-240. 

Серед бразильських вчених і дипломатів, які зро-

били значний внесок у всебічне розуміння бразиль-

ської зовнішньої політики серед них Тулло Вігевані 

й Габриель Чепалуні5 та дипломати Селсо Аморім6, 

Юджинія Бартелмесс7 та Марія Еділеуза Фонтенеле 

Рейс8. Окремо хотілось виокремити таку дослід-

ницю, як Міріам Гомес Сарайва9 котра займається 

бразильсько-європейськими відносинами й страте-

гічним партнерством та висвітлює цю проблема-

тику в бразильській науці. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Незважаючи на значну кількість 

фактологічного матеріалу все ж основні моменти 

які зумовили підписання стратегічного партнерства 

та наслідки його підписання досі залишаються не 

до кінця розкритими та структурованими. 

Мета статті. Основна мета статті проаналізу-

вати відносин між Бразилією і Європейським Сою-

зом й ті умови та наслідки, що призвели до підпи-

сання стратегічного партнерства між ними у 2007 

році та під час якого було визначено основні цілі 

розвиток відносини між Європейським союзом та 

Бразилією. 

Ми можемо визначити наступні завдання на-

шого дослідження: 

По-перше, оглянути короткий огляд відносини 

між ЄС і Бразилією. 

7 Barthelmess, Eugenia (2008). Brasil X Unian Europeia: 

Uma Construção De Uma Parceria Estratégica. A Tese É 

Apresentada No LIII Curso De Altos Estudos Do Instituto 

Rio Branco - Ministério Das Relações Exteriores. Brasília: 

Mimeograma, P. 69. 

Barthelmess, Eugenia (2008). Brasil X Unian Europeia: Uma 

Construção De Uma Parceria Estratégica. A Tese É 

Apresentada No LIII Curso De Altos Estudos Do Instituto 

Rio Branco - Ministério Das Relações Exteriores. Brasília: 

Mimeograma, 2008. P. 37.    

Barthelmess, Eugênia(2008). Brasil e União Européia : a 

construção de uma parceria estratégica.Tese apresentada ao 

LIII Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco – 

Ministério das Relações Exteriores. Brasilia: mimeo. 205 p. 
8 Reis, Maria Edileuza Fontenelle. Brasil-União Europeia: 

Uma parceria estratégica, in fishcer-bollin org., Anuário 

Brasil-Europa 2008. Rio de Janeiro: Fundação Konrad 

Adenauer, 2009. Pp. 13-31 
9  Miriam Gomes Saraiva. Brazil-European Union strategic 

partnership, from Lula to Dilma Rousseff: a shift of focus. 

Rev. bras. polít. int. 60 (1) • 2017 

https://doi.org/10.1590/0034-7329201600117 

Miriam Gomes Saraiva. As relações Brasil-Europa de 1990 a 

2004> entre o Inter-regionalismo e o Bilateralismo. In: 

Henrique Altemani e Antonio Carlos Lessa (orgs.). Relações 

Internacionais do Brasil: Temas e Agendas. Vol. 1. São Paulo, 

Saraiva, 2006. 

http://perspektivy.info/oykumena/
https://doi.org/10.1590/0034-7329201600117
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 По-друге, розглянути концепцію стратегіч-

ного партнерства. 

 По-третє, проаналізувати стратегічне парт-

нерство між ЄС і Бразилією його основні мотиви та 

наміри й головні проблем в комунікації «На шляху 

Бразилії та ЄС до стратегічного партнерства». 

 По-четверте схарактеризувати ефективність 

стратегічного партнерства ЄС — Бразилія та його 

вплив як на МЕРКОСУР, так і на подальші двосто-

ронні відносини. 

Виклад основного матеріалу. 

Короткий огляд відносини між ЄС і Брази-

лією 

Європейський Союз і Бразилія підтримують 

дипломатичні відносини ще з 60 років ХХ століття, 

проте лише у середині 1980-х рр., після відходу від 

військової диктатури й переходу демократизації 

Бразилії у 1985 році між сторонами розпочався по-

вноцінний політичний діалог та економічний інте-

рес, що почав зростати збоку Європи до Латинської 

Америки. Відносини між Європейським Союзом (в 

ті роки ЄЕС) і Бразилією почали поглиблюватися 

після підписання договору про торгово-економічну 

співпрацю в середині 80-х років. Подальший про-

грес у відносинах відбувся після ратифікації угоди 

третього покоління «Рамкової угоди про співпрацю 

«ЄC-Бразилія» в 1992 році, що складалася з 35-ти 

статей та охоплювала багато різних сфер співпраці. 

Серед інших договорів, які врегульовують відно-

сини між ЄС та Бразилію, це угода між ЄС і 

МЕРКОСУР10 підписана в 1995 році, та угода «Про 

науку та технології», що була підписана у 2005 

році, Однак на практиці розвиток відносин між Бра-

зилією і Європейським союзом відбувся протягом 

1990-х років. 

Відносини між Бразилією і ЄС були на порядку 

денному у 90-ті роки за президента Кардозу (1995-

2002 роки), який визнавав ЄС, як важливого парт-

нера для Бразилії в ході переговорів про Зону віль-

ної торгівлі обох Америк, які йшли паралельно з пе-

реговорами між ЄС і МЕРКОСУР. Треба заува-

жити, що цим перемовинам сприяла суперечливість 

встановлена між США і Бразилією. Остання мала 

на меті уникнути негласного союзу з США, аби 

мати можливість діяти в межах МЕРКОСУР, в яко-

сті економічного та політичного лідера регіону. Та-

ким чином, Бразилія розіграла «європейську карту» 

в переговорах про Зону вільної торгівлі обох Аме-

рик11. Проте, співпраця була досить обмеженою, 

адже Європейський Союз був більш зацікавлений у 

співпраці в рамках ЄС-МЕРКОСУР. 

                                                           
10 МЕРКОСУР) - це регіональний інтеграційний процес, 

спочатку розпочатий Аргентиною, Бразилією, Парагваєм 

та Уругваєм, до якого на пізніх етапах приєдналися Ве-

несуела та Болівія, остання в процесі приєднання  
11 FTAA (Free Trade Area For Americas) - Зона вільної то-

ргівлі Америки ( ЗВТ ) була запропонованою угодою 

щодо усунення або зменшення торговельних бар'єрів між 

усіма країнами Америки, за винятком Куби. 
12 Південь – Південь («Глобальний Південь»): Поділ світу 

до якого відносяться бідні південні країни. 
13 Країни, що розвиваються, – особлива категорія держав, 

які мають певні спільні ознаки соціально-економічного 

Що стосується економічних інтересів, то варто 

згадати, що на 2007 рік «ЄС найбільш важливий то-

рговельний партнер Бразилії: на ЄС припадає 22% 

від загального обсягу торгівлі Бразилії» [7, P. 32]. 

Крім того, Бразилія отримала фінансування від ЄС 

на суму 61 млн євро, з яких 70% виділяються для 

активізації двосторонніх відносин [7, P. 33]. 

У період з 2002 по 2006 рік Європейський союз 

виділив близько до 62 млн євро на співпрацю Бра-

зилією, з яких 12 млн євро було витрачено на проє-

кти, що допомагали реформам податкової системи 

та державного управління та захисту прав людини. 

Решта 50 млн євро було виділено на три ключові 

питання: економіку, соціальний розвиток та охо-

рону навколишнього середовища, які отримали 30 

мільйонів, 15 мільйонів і 6 млн відповідно. У 2004 

році ЄС і Бразилія підписали угоду про науково-те-

хнічне співробітництво. В рамках політичних інте-

ресів, ЄС і Бразилія мають спільні точки дотику в 

міжрегіональних та багатосторонніх світових пло-

щадках, таких як Група Ріо й Організація Об'єдна-

них Націй (ООН). 

З обранням президентом Лули да Сілви зовні-

шня політика Бразилії набула іншого вигляду. Бра-

зилія переорієнтувалась на забезпечення більшої 

автономії, зміцнивши свій універсалізм шляхом 

співпраці Південь-Південь12 і завдяки багатосто-

роннім інституційним форумам, граючи більш ак-

тивну роль в глобальній політиці. У період фрагме-

нтації світового порядку Бразилія прагнула підтри-

мувати антигегемонські настрої, багатополярної 

системи та грати провідну роль в Південній Аме-

риці. Для досягнення цих цілей була розроблена 

стратегія, яка полягала в просуванні ідеї направле-

ної на реорганізацію міжнародних інститутів на ос-

нові більш всеосяжних критеріїв. З метою реаліза-

ції цих планів бразильські дипломати діяли в бага-

тьох областях та з різними партнерами. 

Бразильський очільник Лула зайняв тверду прези-

дентську дипломатичну позицію, щоб спроєкту-

вати імідж Бразилії в нових сценаріях. 

У цьому контексті зовнішня політика Бразилії 

була заснована на припущенні з боку бразильського 

дипломатичного корпусу, що у деяких питаннях 

позиція Бразилії буде збігатися з позицією ЄС. 

Мова йшла про проблеми розвитку країн що розви-

ваються у глобальній економіці13, демократії та 

миру. Відповідно, щоб стати глобальним гравцем, 

зближення з Європою мало сенс, оскільки про 

більш тісні стосунки зі США у той час не могли 

бути й мови. Бразильські дипломати вважали, що 

Сполученим Штатам головному світовому лідеру, 

відставання, в тому числі багатоукладність господарства, 

традиційні форми власності та громадських інститутів, 

низьку продуктивність суспільної праці. Найбільш роз-

винені країни, зокрема Латинської Америки (Аргентина, 

Бразилія, Мексика та інші) та нові індустріальні країни 

(Гонконг, Південна Корея, Тайвань, Малайзія, Індонезія 

й Сінгапур). 

Спиридонова H. В. Теоретический анализ экономических 

систем – учеб. пособ. Стандарт третьего поколения / Н. 

В. Спиридонова. – СПб.; Питер, 2013. – С. 24. 

https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-mercosur/
https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-mercosur/
https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-mercosur/
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потрібно розділити управління світовим порядком 

з іншими, як регіональними державами, так із дру-

горядними союзниками, при цьому враховуючи їх 

національні інтереси. З регіональної точки зору, ті-

сний союз зі Сполученими Штатами обмежив би 

автономію Бразилії, яка бажала бути регіональним 

лідером Південної Америки. 

Європейський Союз визнав, що в після подій 

11 вересня 2001 року світ став свідком зміни в «гра-

вітаційній осі» влади з Півночі на Південь14. Тоді ж 

для ЄС відносини з країнами, що розвиваються у 

глобальній економіці стали привабливішими, оскі-

льки їх торговельні та інвестиційні можливості ви-

йшли на новий рівень й вони стали важливими пар-

тнерами у боротьбі з новими глобальними загро-

зами такими, як зміна клімату і тероризм. 

Бразильсько-європейські відносини отримали 

значний імпульс під час президентства Луїса Інасіо 

Лули да Сільви (2003-2010 роки). Тоді уряду Брази-

лії який більше цікавило співробітництво по лінії 

Південь-Південь, тому ЄС мав конкурувати за 

увагу Бразилії в контексті переговорів в рамках 

СОТ та позиції в рамках кількох багатосторонніх 

форумів, що призвело до торгових конфліктів між 

ними. 

Тоді політика Бразилії переважно була зосере-

джена на міжрегіональному рівні та проводилась 

через два напрямки: індивідуальний (агресивний) і 

колективний (регіональна діяльність, країна член 

МЕРКОСУР, члена Андського співтовариства на-

цій15 та УНАСУР16). В той самий час Бразилія та-

кож починає ставати світовою державою, а також 

лідером й представником країн, що розвиваються в 

групі G2017. Бразильська зовнішня політика на по-

чатку 21 століття діяла на основі взаємної багатос-

торонності. 

Під час економічного саміту в Давосі 26 січня 

2003 року у своїй промові Лула сказав: «Ми хочемо 

вільну торгівлю, але вільна торгівля характеризу-

ється взаємністю». У його словах взаємність стосу-

валася не тільки до міжнародної торгівлі, а й усіх 

областей міжнародного порядку - економіки, без-

пеки, охорони навколишнього середовища, захисту 

прав людини та при цьому враховуючи інтереси 

всіх країн. Без цього, міжнародний порядок зали-

шається на двох стовпах багатосторонності: Зоні ві-

льної торгівлі обох Америк та ООН. 

Бувши одним із засновників цих двох багатос-

торонніх організацій, Бразилія знову звернулась до 

ідей, які беруть свій початок ще у ХІХ ст., оскільки 

                                                           
14 Північ – Південь (або «Глобальна Північ» і «Глобаль-

ний Південь»): Поділ світу на багаті північні і бідні пів-

денні країни. 
15 Andean Community of Nations - Андська спільнота, ра-

ніше (1969–97 роки) Андська група -південноамерикан-

ська організація, створена для заохочення промислового, 

сільськогосподарського, соціального та торговельного 

співробітництва. Сформована у 1969 році Картахенською 

угодою, ця група спочатку складалася з Болівії , Колумбії 

, Еквадору , Перу та Чилі ; Венесуела приєдналася у 1973 

році, Але вийшла у 2006 році, А Чилі вийшла у 1977 році 

Перу призупинило членство у 1992 році, Але відновило 

його у 1997 році. 

у своїй політиці Бразилія виступає за мирне вирі-

шення суперечок між країнами та просування інте-

ресів бідних країн через систему міжнародної тор-

гівлі. Бразильська концепція взаємної багатосто-

ронності була застосовувана у відносинах з ЄС та 

спиралась вона принципи: 1) існування правил, що 

регулює міжнародний порядок, без якого нерів-

ність влади буде превалювати на користь великих 

держав; й 2) спільна розробка правил, що будуть не 

на користь інтересів деяких держав не шкодячи ін-

тересам інших [11, P. 7-8]. 

Концепція Європейського стратегічного 

партнерства 

Концепція стратегічного партнерства Євро-

пейського Союзу (ЄС) була народжена одночасно з 

форматуванням зовнішньої політики ЄС й мала на 

меті позначити поглиблення регіональної інтегра-

ції. Цей дипломатичний механізм направлений на 

встановлення особливих відносин з іншими світо-

вими державами та спрямований на просування ба-

гатосторонності та основних тем міжнародного по-

рядку денного й виконання інтересів двосторон-

нього характеру. Вживання терміну «стратегічний» 

ніколи не використовується в класичному тлума-

ченні європейськими інститутами. Хоча Європей-

ська комісія ніколи не осмислює точне тлумачення 

терміну «стратегічне партнерство», бразильський 

дипломат Юджинія Бартелмесс робить висновок, 

що під цим розуміється: «одиничні/двосторонні-

політичні відносини, привілейованого типу». Та-

ким чином Європейський Союз встановлює відно-

сини з країнами, які визначені через важливість їх-

ньої ролі, яку вони відіграють у міжнародному по-

рядку денному» [13, P.37]. 

Вперше тип такого партнерства згадується у 

2001 році, коли деякі країни почали кваліфікува-

тися, як стратегічні, підкреслюючи їх пріоритет-

ність для зовнішньої політики ЄС. Можна виділити 

декілька таких партнерів: Бразилію, Канаду, Китай, 

США, Індію, Японію, Мексику, Росію, Південну 

Африку та Південну Корею, Україну. Такі країни 

поділяють наступні риси: великий територіальний 

і/або демографічний аспект; економічне значення; 

політичний вплив на регіональному або глобаль-

ному рівні. Можна також зазначити, що активні ко-

мерційних відносин є однією з головних мотивацій, 

що стимулює ЄС дати такий статус деяким країнам. 

Варто зазначити, що ЄС також є основним торго-

вим партнером багатьох країн, з якими він підписа-

вся угоди такого роду, за винятком Канади і Япо-

нії18. 

16 УНАСУР (UNASUR)- Союз Південноамериканських 

держав, створений у 2004 році. 
17 G20 - це міжнародний форум, який об'єднує великі еко-

номіки світу. Його члени складають більше ніж 80% сві-

тового ВВП, 75% світової торгівлі та 60% населення пла-

нети. Форум збирається щороку, починаючи з 1999 року, 

і включає з 2008 року щорічний саміт за участю глав дер-

жав та урядів відповідних держав. 

 
18 Основний торгівельним партнером Канади є США, ЄС 

на другому місці. Основні торгівельним партнером Япо-

нії є США та Китай, ЄС займає третє місце. 
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Країни, які мають статус Стратегічного парт-

нера є привілейованими політичними співрозмов-

никами, з диференційованим ступенем важливості, 

і вони надзвичайно важливі для реалізації інтересів 

ЄС на міжнародному рівні. Стратегічним не квалі-

фікуються ті партнери Європейського Союзу, що 

мають високий ступінь важливості на міжнарод-

ному рівні, це такі як : 1) Канада, США, Японія є 

частиною Групи Восьми (G-8) після виключення 

Росії (G-7) - найбільш промислово розвинені країни 

світу; 2) США, Китай і Росія є постійними членами 

Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй; 3) Бра-

зилія, Росія, Індія і Китай є частиною БРІК, яка 

група країн, що розглядаються в якості найбільш 

динамічних економік світу. Це зручно, щоб підкре-

слити, що європейські інститути не слідують на-

бору правил або дотримуються унікального плану 

для визначення кожного з цих партнерств. Тобто, 

введення в дію партнерства не є однорідним, але всі 

вони були побудовані на базі мереж інституалізова-

них майданчиків і тематичних діалогів, які включа-

ють зустрічі глав держав та урядів. Було багато при-

чин, які сприяли її піднесенню Бразилією, як пріо-

ритетної держави в піраміді інтересів зовнішньої 

політики Європейського Союзу. 

Саме Стратегічне партнерство розглядається 

Європейським Союзом, як інструмент для просу-

вання своєї зовнішньої політики у світі. Нині стра-

тегічні партнерства служать основним інструмен-

том, через яку ЄС може більш структурно взаємо-

діяти з партнерами, які вважаються важливими. 

Завдяки цій схемі ЄС і його партнери організову-

ють зустрічі на вищому рівні, на рівні міністрів і на-

ради на рівні експертів. 

Є кілька причин, які привели Європейський 

Союз до встановлення стратегічного партнерства з 

Бразилією. Бразилія є стабільною демократією за-

вдяки добре структурованій політичній та інститу-

ційній системі. Держава відіграє активну роль на 

багатосторонніх форумах і виступає як представ-

ник країн, що розвиваються. Крім того, Бразильська 

держава є лідером Групи двадцятки (G20) Всесвіт-

ньої організації торгівлі (СОТ), яка є важливим го-

лосом проти субсидій на сільське господарство, і 

відповідала за операцію ООН з підтримання миру в 

Гаїті. Географічне положення, розміри та економі-

чний розвиток Бразилії роблять її лідером у Півден-

ній Америці та ключовим гравцем у Латинській 

Америці. Бразилія активно відіграє роль у рамках 

МЕРКУСОР та бере участь у русі, спрямованому на 

створення Союзу націй Південної Америки -

УНАСУР, а це дуже важливо для Європейського 

Союзу. Також у Південній Америці країна має при-

вілейовані двосторонні відносини з сусідніми краї-

нами та торгові угоди з Андською спільнотою та 

Мексикою. На інших континентах вона має угоди з 

такими регіональними державами, як Індія, Китай, 

Росія та ПАР, а також з країнами Близького Сходу 

та Африки. Також Бразилія співпрацює з США та є 

членом БРІКС. Борг, який країна мала перед Між-

народним Валютним Фондом, був погашений у 

2005 році, що покращило рейтинг країни. Бразилія 

вважається десятою економікою світу та має вели-

чезні природні ресурси, наукові та академічні дося-

гнення, велику промислову різноманітність та ве-

личезний внутрішній ринок. Проте, країна все ще 

має певні суттєві проблеми, такі як нерівність дохо-

дів різних прошарків населення. 

Європейський Союз та Бразилія також поєдну-

ють міцні історичні та культурні зв'язки. Обидві 

сторони також поділяють основні цінності та інте-

реси, включаючи повагу до верховенства права та 

прав людини, занепокоєння, пов'язані зі зміною клі-

мату та прагненням до економічного зростання та 

соціальної справедливості, як всередині, так і ззо-

вні. Бразилія є життєво важливим союзником ЄС у 

вирішенні цих та інших викликів на міжнародній 

арені. Разом з Європейським Союзом Бразилія та-

кож захищає сталий розвиток як ключовий елемент 

міжнародного порядку денного, а регіональну інте-

грацію як найкращий спосіб гарантувати процві-

тання та мир. Це були причини, які спонукали ЄС 

встановити стратегічне партнерство з Бразилією 

[10, P. 135-136]. 

Стратегічне партнерство Бразилії з ЄС 

У 2007 році відносини між ЄС і Бразилією 

були інституційно закріплені в стратегічному парт-

нерстві під час 1-го саміту ЄС-Бразилія в Лісабоні 

2007 році під час португальського головування в 

ЄС. 

У створенні стратегічного партнерства з Бра-

зилією у ЄС було чотири основні ключові мотиви: 

По-перше, ЄС визнав роль Бразилії як впливо-

вого гравця в міжнародній системі. У своїй зовніш-

ній політиці Бразилія займає агресивну позицію 

щодо лібералізації торгівлі сільськогосподарською 

продукцією під час торгових переговорів. Для ЄС 

було важливо досягти успіху в перемовинах з чут-

ливих питань з Бразилією таких, як, наприклад сіль-

ськогосподарські субсидії ЄС допомогли б розбло-

кувати Дохійський раунд переговорів. 

По-друге, Бразилія, поряд з іншими держа-

вами, Латинської Америки є новим ринком для ЄС, 

і один із ринків, в якому ЄС конкурує з США і Ки-

таєм. Криза в переговорах між ЄС і МЕРКОСУР 

має вирішальне значення для забезпечення доступу 

ЄС до бразильського ринку, натомість експорту 

Бразилією альтернативних джерел енергії є комер-

ційним, стратегічним і має екологічний інтерес для 

Союзу. 

По-третє, Бразилія має тісні культурні зв'язки 

з колишніми колоніальними державами, наприклад 

с Португалією, яка завжди була головною дійовою 

особою у відносинах між ЄС і Бразилією. Бразилія, 

як і ЄС поділяє підтримку міжнародному багатос-

торонньому порядку денному, дотримання принци-

пів демократії, верховенства права, соціальної згу-

ртованості, охороні навколишнього середовища та 

сталого розвитку країн. Саме тому Бразилію сприй-

мають як потенційного партнера для ЄС в праг-

ненні останнього до зовнішньополітичного по-

рядку на шляху до «ефективної багатосторонності» 

- це є ключовим стратегічним пріоритетом для ЄС. 

По-четверте, ЄС підтримує претензії Бразилії 

на регіональне лідерство в Латинській Америці, 
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оскільки це, на їх думку, може врівноважити пози-

ції Венесуели та Болівії, які не так позитивно нахи-

лені щодо ЄС. Брюссель неодноразово висловлю-

вав стурбованість з приводу хвилі лівого націоналі-

стичного популізму на чолі з Уго Чавесом, Ево 

Моралесом і іншими лідерами деяких країн регі-

ону, які, на думку ЄС, можуть мати ефект, що де-

стабілізує всю Південну Америку. Європейський 

Союз вважав Бразилію більш стабільною та конс-

труктивною країною Південної Америки та альтер-

нативою лівим уряд, які на ой час були в регіоні. 

До підписання Стратегічного партнерства діа-

лог між Бразилією і Європейським Союзом протя-

гом декількох років вдовольнявся переважно відно-

синами в межах переговорів ЄС-МЕРКОСУР. 

Проте, заморожування переговорів з МЕРКОСУР, 

підвищило продуктивність Бразилії на міжнародній 

арені та в регіоні, закріпивши її лідерство в таких 

сферах, як відновлювані джерела енергії, а бразиль-

ські економічні та географічні умови, викликали ін-

терес в ЄС й збільшили шанси Бразилії на роль 

стратегічного партнера. ЄС визнав необхідність у 

статусі Бразилії, як стратегічного партнера для про-

сування європейських інтересів в контексті перего-

ворів в СОТ та МЕРКОСУР. 

Обидві сторони партнерства спрямовані на ви-

явлення загальних інтересів які можна перевести в 

змістовне співробітництво. Попри те, що ЄС грає 

важливу роль в регіональному та глобальному рів-

нях управління, його здатність впливати залежить 

від того, наскільки воно здатне просувати свою по-

літику. 

Бразилія і Європейський Союз цінують сталий 

розвиток і захист регіональної інтеграції, як засіб 

забезпечення процвітання і миру. Для ЄС було жит-

тєво важливим аби Бразилія мала економічне зрос-

тання з високим рівнем соціальної справедливості, 

що останню зробило б союзником у розв’язанні 

міжнародних проблем. Це, врешті-решт, і переко-

нало ЄС у необхідності створення стратегічного 

партнерства з Бразилією. Піднесення Бразилії на 

посаду стратегічного партнера являє собою ви-

знання з боку ЄС ролі Бразилії, як важливого гравця 

на світовій арені. 

Головуючи в той час у комісії Португалія про-

вела перемовини з Бразилією і було досягнуто до-

мовленості про стратегічне партнерство, і прези-

дент Лула, користуючись прекрасними робочими 

відносинами з президентом Європейської Комісії - 

Жозе Мануелем Баррозу, погодився на підписання 

стратегічного партнерства. 

На першому спільному саміті в Лісабоні 4 ли-

пня 2007 року [15], між Бразилією та ЄС було офі-

ційно запущено Стратегічне партнерство - це був 

важливий крок у бразильсько-європейських відно-

синах, оскільки він створив можливість поглиб-

лення двосторонніх відносин. У саміті взяли уч-

асть: тодішній президент Європейської Ради й пре-

м'єр-міністр Португалії Жозе Сократеш Карвалью 

Пінту де Соуза; Голова Європейської комісії Жозе 

                                                           
 

Мануель Баррозу; Генеральний секретар Ради Єв-

ропейського Союзу й Верховний представник Єв-

ропейського Союзу з питань закордонних справ та 

політики безпеки Хав'єр Солана; Президент Брази-

лії Луїс Інасіо Лула да Сілва; і прем'єр-міністр Сло-

венії Янез Янша. Після майже п'ятдесяти років бай-

дужості на двосторонньому рівні, Бразилії запропо-

нували тісні зовнішні зв'язки Європейським 

Союзом. У період з 1960 по 2006 рік, не було жод-

ного офіційного візиту представників Європейської 

Комісії до Бразилії, відносини переважно відзнача-

лись торговими суперечками та нав'язуванням вла-

сних моделей і позицій з різних питань19. З приводу 

підписання СП президент Лула стверджував, що: 

«Ми підіймаємо наші стосунки до найвищого рівня 

і ми проєктуємо спільне бачення світу, що перетво-

рюється. Велика проблема, з якою ми стикаємось, 

полягає в тому, щоб застосувати на практиці ці цін-

ності, конкретно або, принаймні, скоординовані ві-

дповіді. Це має бути використання нашого діалогу» 

[16, P.13-31]. 

Тоді ж було підписано План спільних дій ЄС-

Бразилія в якому було зазначено п'ять основних ці-

лей для партнерства: 1) сприяння миру і всеосяжної 

безпеки за допомогою ефективної багатосторон-

ньої системи; 2) підвищення економічного, соціаль-

ного та екологічного партнерства з метою сприяння 

сталому розвитку; 3) заохочення регіонального 

співробітництва; 4) сприяння розвитку науки, тех-

нологій та інновацій; й 5) спільний обмін між наро-

дами. 

Після Лісабонського саміту зустрічі на ви-

щому рівні проводяться щорічно, зосереджуючись 

на ключових глобальних проблемах, таких як зміна 

клімату, міжнародна фінансова криза, а також на 

аналізі відповідної регіональної ситуації. Саміти 

були дуже успішними подіями, які породжували 

позитивну динаміку у відносинах та давали вказі-

вки та стимули для активізації співпраці на техніч-

ному рівні. 

На другому саміті у грудні 2008 року в Ріо-де-

Жанейро, який відбувався під головуванням Прези-

дента Бразилії Луїса да Сілви, Президента Франції, 

Ніколя Саркозі, у якості Голова Ради Європейсь-

кого Союзу та Президента Європейської Комісії, 

Жозе Мануель Дурао Баррозу. Лідери обговорили 

глобальні питання, регіональну ситуацію та зміц-

нення відносин між Європейським Союзом та Бра-

зилією та виступили на підтримку Стратегічного 

партнерства між ЄС та Бразилію й за підписання 

трирічного (2009-2011 роки) Плану спільних дій 

між ЄС та Бразилією. Це план який передбачав те-

матичні сфери співпраці, які охоплювали: політич-

ний діалог, економічні та торговельні питання, про-

блему навколишнього середовища та сталого роз-

витку, дворегіонального співробітництва, науки та 

техніки, а також питань культури. На самому саміті 

було виділено п'ять сфер співробітництва: 1) спри-

яння миру та всебічній безпеці через ефективну ба-

гатосторонню систему міжнародних відносин; 
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2)підвищення економічної, 3)соціальної та екологі-

чної ситуації Партнерство для сприяння сталому 

розвитку; 4) сприяння регіональній співпраці; спри-

яння наука, технології та інновації; і 5) сприяння 

обміну людьми. Другий саміт не призвів до суттє-

вих зрушень [18]. 

Третій саміт відбувся у Стокгольмі в жовтні 

2009 року під головуванням Прем’єр-міністра Ко-

ролівства Швеції Фредріка Рейнфельдта як Прези-

дента Ради Європейського Союзу, Президента Бра-

зилії, Луїс да Сілви та Президента Європейської 

Комісії, Жозе Мануель Дурао Баррозу[19]. Лідери 

обговорили глобальні проблеми, регіональну та 

міжнародну ситуацію та зміцнення відносин між 

ЄС та Бразилією, зокрема, мова на саміті йшла про 

стан плану Спільних дій ЄС-Бразилія, який був пі-

дписаний на другому саміті в Ріо-де-Жанейро в гру-

дні 2008 року. Тоді ж сторони зосередили свою 

увагу на зміні клімату та обговорювали спільні по-

зиції напередодні Копенгагенського кліматичного 

саміту, який мав відбутися в грудні 2009 року. На 

саміті учасники висловили велике задоволення ус-

пішним розвитком Стратегічного партнерства. 

Вони зобов’язалися дослідити можливість налаго-

дження нових галузевих діалогів з питань, що ста-

новлять спільний інтерес. Вони повторили своє зо-

бов’язання сприяти розвитку партнерства, спрямо-

ваного на створення конкретних переваг для 

Бразилії та ЄС та третіх країн. 

Четвертий саміт відбувся у Бразиліа 14 липня 

2010 року. Бразилію на переговорах представляв 

Президент Луїс да Сілва. Європейський Союз пред-

ставляли Головою Європейської Ради Германа ван 

Ромпея та Президента Європейської комісії Хосе 

Мануеля Дурао Баррозу. Також у перемовинах взяв 

участь міністр закордонних справ Бразилії Селсо 

Аморім. Учасники саміту привітали активізацію ві-

дносин між ЄС та Бразилією у різних сферах, ви-

словили своє задоволення позитивною реалізацією 

Плану Спільних дій Бразилії-ЄС, прийнятому на 

другому саміті в Ріо-де-Жанейро в грудні 2008 

року, а також результатами двостороннього полі-

тичного діалогу на високому рівні. Окрім того, було 

обговорено глобальні проблеми спільних інтересів, 

дворегіональних відносин та відбувся обмін дум-

ками щодо розвитку подій у своїх регіонах та про-

довжено дискусію щодо питання зміни клімату, сві-

тової економічної кризи та питання відновлення пе-

реговорів між ЄС та МЕРКОСУР [20]. 

П'ятий саміт між Європейським Союзом та 

Бразилією відбувся 4 жовтня 2011 року в Брюсселі. 

ЄС був представлений Головою Європейської 

Ради, Германом Ван Ромпеєм, президентом Євро-

пейської комісії, Жозе Мануель Дурао Баррозу, ви-

соким представником/віце-президентом Кетрін 

Ештон, заступник президента Європейської комісії 

Антоніо Таяні, Єврокомісаром Андрулла Василіу 

та комісаром з торгівлі ЄС, Карелом де Гухтом. Зі 

сторони Бразилії була новообраний президент, Ді-

лма Руссефф у супроводі міністра зовнішніх справ, 

посла Антоніо де Агіара Патріота, міністр куль-

тури, Анни де Холланд, міністр розвитку, промис-

ловості та торгівлі, Фернандо Піментело, міністра 

зв'язку, пан Пауло Бернардо, міністра науки, техно-

логій та інновації, Алоїціо Меркаданте, міністра 

спорту, Орландо Сільву та міністра соціального 

спілкування Хелена Чагас [21]. На цій зустрічі сто-

рони підтвердили цінності та принципи, які поділя-

ють ЄС та Бразилія у своєму Стратегічному парт-

нерстві від 2007 року, підкреслюючи свою відда-

ність просуванню миру та міжнародній безпеці, 

зміцненню демократії та верховенства права, по-

вага прав людини та основних свобод для всіх та 

сприяння сталому розвитку із соціальним включен-

ням та охороною навколишнього середовища. 

На саміті ЄС та Бразилія наголосили на важли-

вості ефективної багатосторонньої системи у вирі-

шенні глобальних викликів. Вони домовились, що 

ЄС та Бразилія продовжать поглиблювати політич-

ний діалог, сприятимуть більшому зближенню по-

зицій щодо ключових глобальних викликів та осно-

вних міжнародних конференцій та самітів. ЄС та 

Бразилія також прагнули до розширення діалогу з 

прав людини та посилення діалогу з питань без-

пеки, такі як корупція, відмивання грошей, нарко-

торгівля та торгівля людьми. 

П’ятий саміт відбувався на тлі кризи Єврозони, 

питання Греції зайняло основне місце в політиці 

ЄС. Проте, ця тема не була згадана у спільній заяві: 

єдине, що стосувалось кризи полягало в тому, що 

Бразилія та ЄС вирішили координувати зусилля з 

метою сприяння розвитку реформ світової фінансо-

вої архітектури з метою запобіганню майбутньої 

фінансової кризи. 

Наступний шостий саміт ЄС-Бразилія відбувся 

24 січня 2013 року в Бразиліа. Президента Ділму 

Руссефф супроводжував міністр зовнішніх справ 

Антоніо де Агіар Патріота, міністр фінансів, Гвідо 

Мантега, міністр освіти Алоїціо Меркаданте, мі-

ністр розвитку, промисловості та зовнішньої торгі-

влі Фернандо Піментел, міністр науки, технологій 

та інновацій, Марко Антоніо Рауп, міністр навколи-

шнього середовища, Ізабелла Тейшейра, голова се-

кретаріату цивільної авіації, міністр Вагнер Біттен-

кур та віце-міністр сільського господарства, тва-

ринництва та продовольчого забезпечення, Хосе 

Карлос Ваз [22]. ЄС був представлений Головою 

Європейської ради Германом ван Ромпея та Прези-

дента Європейської Комісії Хосе Баррозу. 

На зустрічі сторони домовились про подальше 

зміцнення своїх двосторонніх відносин, політичний 

діалог, щоб сприяти їх зближенню поглядів на гло-

бальні проблеми порядку денного та сприяли збли-

женню позицій на міжнародних форумах. Вони по-

вторили важливість міцної та ефективної багатос-

торонньої системи, заснованої на міжнародному 

праві у вирішенні багатьох викликів, які стоять пе-

ред світом. Також вони підтвердили спільні цінно-

сті та принципи, на яких ґрунтується Стратегічне 

партнерство між ЄС та Бразилією і відбивається у 

їх твердій прихильності принципам демократії та 

верховенство права, повазі прав людини та основ-

них свобод, сприяння сталому розвитку та захисту 

міжнародного миру та безпеки. 

Лідери підкреслили послідовне зміцнення зв'я-

зків між Бразилією та ЄС та привітали прогрес 
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Стратегічного партнерства та досягнень у сфері ви-

конання Плану спільних дій на 2012-2014 роки. 

Вони також висловили своє задоволення з розвит-

ком двосторонніх галузевих діалогів, які включа-

ють ініціативи в 30 різних областях. 

Останній (більше самітів з того часу не прово-

дилось) сьомий саміт ЄС-Бразилія відбувся в Брю-

сселі 2014 році [22]. Лідери Європейського Союзу 

та Бразилії, на зустрічі знову підтвердити тісне пар-

тнерство. За словами очільників Європейського Со-

юзу, обидві сторони стикаються з глобальними ви-

кликами й тому їх партнерство є цінною можливі-

стю для більшого процвітання та безпеки громадян 

обох партнерів. На саміті увагу було зосереджено 

на обговоренні того, як краще використовувати та 

розкрити весь потенціал стратегічного партнерства 

у трьох ключових сферах співробітництва, які ста-

новлять важливий інтерес: по-перше, як забезпе-

чити міцну, збалансовану та стійку економіку зрос-

тання та створити робочі місця, у тому числі в но-

вих сферах діяльності; по-друге, як співпрацювати 

ефективніше ключових питаннях зовнішньої полі-

тики, а також у гуманітарному співробітництві; по-

третє, як застосувати партнерство у розв'язанні гло-

бальних проблем, з якими сторони стикаються у та-

ких сферах, як сталий розвиток, зміна клімату, на-

вколишнього середовища, енергетика, права лю-

дини та міжнародна кіберполітика. 

На сьомому саміті сторони переглянули вже 

чинні двосторонні діалоги та поміркували над клю-

човими напрямами партнерство в найближчі роки, 

а саме сприяння міжнародному миру та безпеці; ін-

клюзивному зростанні економіки; розвитку науки, 

техніки та інновації; та подоланню викликів у сфе-

рах сталого розвитку, зміни клімату, навколиш-

нього середовища, енергетичної безпеки та міжна-

родної кіберполітики. За словами учасників перего-

ворів ці цілі мають бути втілені у конкретні 

ініціативи до наступного плану Спільних дій ЄС-

Бразилія на 2015-2017 роки 
В кінці саміту було зазначено, що викорис-

тання стратегічного партнерства підтверджує спі-
льну відданість цінностям та принципам демократії 
та верховенство права, поваги до прав людини та 
свобод, сприяння сталому розвитку та міжнарод-
ному миру та безпеці, на чому й базується Страте-
гічне партнерство ЄС-Бразилія [24, P. 57-58]. Також 
тоді ж Бразилія та ЄС погодились щодо важливості 
сприянню дворегіонального стратегічному парт-
нерству між ЄС та Латинською Америкою та Ка-
рибським басейном для вирішення пріоритетних 
завдань в сферах визначених у Плані дій ЄС-ЛАК. 
В цьому контексті ЄС та Бразилія продовжують 
підтримку впровадження цього плану та його мож-
ливе розширення в майбутньому на нові сфери дія-
льності. У зв'язку з цим на новий рівень вийшов Фо-
нду ЄС-СЕЛАК20 роль, якого було визнано, як важ-
ливу у поглибленні та зміцненні регіонального 
партнерства. 

Після семи зустрічей на вищому рівні, двосто-
ронні відносини залишаються важливі в контексті 

                                                           
20 СЕЛАК (Community of Latin American and Caribbean 

States ) - спільнота держав Латинської Америки та Кариб-

ського басейну 

зовнішньої політики Бразилії, де Європейський 
Союз виступає, як пріоритетний напрямок зовніш-
ньої політики країни. Зі сторони ЄС ці відносини 
розглядались через призму в якій що стратегічне 
партнерство та щорічні саміти розглядались, як мо-
жливість просування власних інтересів в Латинсь-
кій Америці і її міждержавних інтеграційних утво-
реннях, таких як МЕРКУСОР, УНАСУР, в яких 
Бразилія була тим містком який би давав можли-
вість Брюсселю це зробити. Відповідно ми можемо 
побачити, що погляди ЄС і Бразилії на стратегічне 
партнерство та їх відносини дуже відрізнялися. 

Висновки 
Отже, ми можемо зробити наступні висновки: 

основними причинами укладання Стратегічного 
партнерства виступали економічні причини, а важ-
ливою умовою став прихід до влади в Бразилії пре-
зидента Луїса Інасіо Лули да Сілви та привнесення 
ним в зовнішню політику відкритості та багатосто-
ронності. 

Тому: 
Бразилія та Європейський Союз мають певні 

розбіжності у розумінні Стратегічного партнерс-
тва. Ці розбіжності полягають в тому, що ЄС вбачає 
в Бразилії міст який повинен допомогти розвинути 
відносини з МЕРКУСОР. А Бразилія навпаки мала 
бажання бути більш ексклюзивним партнером для 
Європейського Союзу, а не просто мостом і вести 
відносини на партнерському рівні. Через це слід за-
значити, що для Європейського Союзу стратегічне 
партнерство з Бразилією не є особливим. 

Виходячи з наших завдань, то можна дійти на-
ступного, економічні інтереси привели до підпи-
сання стратегічного партнерства; Європейський 
союз розглядає Бразилію у якості посередника в пе-
реговорах з МЕРКОСУР; та стверджувати, що стра-
тегічне партнерство згенерувало конкретні резуль-
тати для відносин між Бразилією і Європейським 
союзом. 

Стратегічне партнерство було важливим для 
зовнішньої політики Бразилії. Воно розширило ди-
пломатичні можливості країни, яка прагне змінити 
міжнародний статус-кво та виступити важливим 
світовим актором та посилювати свою регіональну 
присутність для сприяння розвитку та стабільності 
в Південній Америці. 

Стратегічне партнерство також було корисним 
для надання Бразилії доступу до ресурсів та техно-
логій, як узаконення та підкреслення широких по-
літичних амбіцій країни та зміцненню її міжнарод-
ного статусу. 

З іншого боку, стратегічне партнерство вияви-
лося більш ефективним на регіональному рівні за-
вдяки більшим політичним та економічним ресур-
сам, які Бразилія здатна мобілізувати для розвитку 
відносин з сусідами. Стратегічне партнерство є цін-
ним політичним та дипломатичним інструментом 
для Бразилії у її спробах управління різноманіт-
ними перетинами двосторонньої та багатосторон-
ньої взаємодії на шляху до міжнародного підйому 
країни. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of the formation of the structure of the federal management of the US 

military industry during the Second World War. It has been established that the administration and coordination 

of measures to mobilize the military industry was carried out by institutions founded by executive orders of Pres-

ident Roosevelt. Considered, using the example of Vice President Wallace, the mechanism of work, the problems 

that arose during the activities of some of these departments. Analyzed by the example of institutions headed by 

Wallace, the reasons for interdepartmental disputes in the war cabinet of Roosevelt. 

Анотація 

Стаття присвячена проблемі формування структури федерального управління військовою промисло-

вістю в США під час Другої світової війни. Встановлено, що адміністрування та координація заходами 

мобілізації військової промисловості здійснювалось новоствореними установами при кабінеті Рузвельта. 

Розглянуто, на прикладі діяльності віце-президента Уоллеса, механізм роботи, проблеми, які виникали під 

час діяльності окремих з цих управлінь. Проаналізовано, на прикладі установ, очолюваних Уоллесом, при-

чини міжвідомчих суперечок у воєнному кабінеті Рузвельта. 

 

Keywords: lend-lease act, neutrality act, arms industry, Economic Defense Board, Supply Priorities and Al-

locations Board, Board of Economic Warfare. 

Ключові слова: ленд-ліз, закон про нейтралітет, військова промисловість, Управління економіки обо-

рони, Управління з питань постачання та розподілу, Управління з економічних питань війни. 

 

Постановка проблеми. Одним з ключових 

факторів ефективного протистояння нацизму та 

японському мілітаризму під час Другої світової 

війни стала широкомасштабна програма американ-

ської допомоги під назвою ленд-ліз. Прийняттю За-

кону про ленд-ліз передувало багаторічне проти-

стояння президента Рузвельта ізоляціоністським 

настроям в американському суспільстві та Конгресі 

США. Завоювання Гітлером значної частини Єв-

ропи сформували певний консенсус серед америка-

нців у тому, що національна оборона та безпека 

Сполучених Штатів залежить від обороноздатності 

Англії. США за хрестоматійним висловом президе-

нта Рузвельта мали стали «арсеналом демократії» 

для союзних країн, що боролись з нацизмом. Мобі-

лізація американської промисловості, для забезпе-

чення потреб союзних воюючих країн, потребувала 

створення розлогої та багато в чому експеримента-

льної внутрішньої адміністративної структури, яка 

здійснювала управління та координацію усією вій-

ськовою промисловістю. Цьому аспекту реалізації 

програми ленд-лізу, на нашу думку, в історичній 

науці присвячено недостатньо уваги. Вагому роль у 

якості адміністратора економіки оборони зіграв 

віце-президента США Генрі Уоллес, який був від-

даним та щирим прихильником Нового курсу. 

Виклад основного матеріалу.  

На шляху до трансформації зовнішньої полі-

тики США. Основну увагу під час перших двох ка-

денцій (1933-1940 рр.) адміністрація Рузвельта зо-

середила на внутрішніх питаннях: боротьбі з нас-

лідками Великої депресії та втіленням у життя 

нової ролі федерального уряду у вирішенні соціа-

льно-економічних проблем. Вагоме місце у реаліза-

ції реформ Нового курсу відіграв міністр сільського 

господарства Генрі Уоллес.  

Майбутній віце-президент походив з фермер-

ської родини ірландських іммігрантів, які осіли в 

Айові. Дід Уоллеса, перший Генрі Уоллес, значний 

відрізок свого життя був пресвітеріанським свя-

щенником, а після пасторства став редактором фе-

рмерської газети «Wallaces` Farmer», яка отримала 

широку популярність на території штату Айова. Ба-

тько, другий Генрі Уоллес, займав посаду міністра 

сільського господарства в 1921-1924 рр. при респу-

бліканських адміністраціях Гардінга та Куліджа. 
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Вихований в інтелектуальному аграрному середо-

вищі, третій Генрі Уоллес вирішив слідувати сімей-

ній традиції та направив свої зусилля на вирішення 

проблем фермерів. Перед Великою депресією Уо-

ллес заробив чималий статок, організувавши успі-

шну компанію з виведенню гібридних сортів куку-

рудзи, яка з часом перетворилася на велику корпо-

рацію Pioneer Hi-Bred Corn Co. Завдяки виведеним 

за його участю новим гібридним сортам кукурудзи 

в два-три рази піднялася врожайність на Серед-

ньому Заході [3, c. 215-216]. 

Після перемоги на президентських виборах 

1932 р., Рузвельт призначив прогресивно аграрного 

фахівця, представника фермерської сім’ї, міністром 

сільського господарства США. Г. Уоллес займав 

цю посаду з 1933 р. по 1940 р. Під його керівницт-

вом та за його безпосередньої участі відбулась тра-

нсформація аграрної політики США через розши-

рення функцій федерального уряду. Міністр Уо-

ллес виступав за зниження митних бар’єрів та 

пошук нових ринків збуду за кордоном, що мало 

суттєво покращити становище фермерів. В одній із 

своїх робіт відомий американський історик 

А. Шлезінджер-мол. зазначив, що Генрі Уоллес був 

«найкращим міністром сільського господарства за 

всю історію США» [11]. І поряд з цим, називає його 

«одним з найбільш курйозних персонажів ХХ сто-

ліття», «невиправно наївним політиком» та «місти-

ком». Така двояка та суперечлива характеристика 

говорить про те, що Генрі Уоллес був неоднознач-

ною особистістю. В уряді Рузвельта таких неорди-

нарних людей було чимало, оскільки доводилось 

вирішувати екстраординарні завдання, які випали 

на долю Америки в 1930-х-1940-х роках та йти всу-

переч уставленим традиціям, що з професійними 

політиками було зробити важко. 

У зовнішній політиці адміністрація Рузвельта 

дотримувалась сформованої ще в ХІХ столітті тра-

диції ізоляціонізму, яка була частиною американсь-

кого способу життя. Політика невтручання США у 

заокеанські справи посилилась після закінчення 

Першої світової війни. Це було пов’язано з невда-

лою спробою президента Вільсона залучити Сполу-

чені Штати до членства у Лізі націй. Конгресмени, 

які відображали волю американського народу, слі-

дували цій традиції невтручання, як чомусь такому, 

що не піддавалось змінам. Будь-які спроби повер-

нутись до вільсонівського інтернаціоналізму загро-

жували втратою політичного капіталу. Президенту 

Рузвельту довелось довгий час приховувати свій 

глобалізм і слідувати суспільній думці та настроям 

у Конгресі, виконуючи роль пасивного спостері-

гача за наростаючою кризою у світі.  

Коли розпочалась Друга світова війна, «вся 

оборона США складалась з шматка бумаги, який 

мав назву Закон про нейтралітет, прийнятий Кон-

гресом в 1935 р. та з неохотою підписаний президе-

нтом». Закон про нейтралітет (дію якого продовжу-

вали в 1936 р. та з певними поправками в 1937 р.) 

визрів із переконання, що Сполучені Штати можуть 

законодавчим шляхом втримати самих себе поза 

війною. Як і сухий закон, він був благородний за 

своїми мотивами, але результати його виявились 

згубними [4, c. 237]. Конгрес, за словами дослід-

ника Шервуда, тримав збройні сили на голодному 

пайку. Військове та військово-морське міністерства 

знаходились на початку війни в стані непідготовле-

ності. До війни вони остерігались просити у Кон-

гресу більше необхідного мінімуму, а коли пішов 

раптовий потік асигнування представники військо-

вих відомств були заскочені зненацька, так як не 

знали в якій кількості, яких речей вони потребують 

[4, c. 292]. 

Як показує опитування громадської думки, 

проведене Роупером у вересні 1939 р., війна у Єв-

ропі мало хвилювала людей у США. Дані свідчать 

про те, що крайні інтервенціоністські настрої розді-

ляють лише 2,5 відсотка всього населення. Група 

абсолютних ізоляціоністів, які не бажали мати ні-

яких справ із воюючими країнами досягла майже 30 

відсотків. Ці 30 відсотків сформували міцне ядро 

ізоляціоністів, до яких входили: американці ірланд-

ського походження, серед яких переважали атибри-

танські настрої; американці італійського похо-

дження, які в більшості не були симпатиками фа-

шизму, але захоплювались досягненнями 

Муссоліні у відродженні Італії як великої країни та 

ін. До їх числа, після нападу Гітлера на СРСР, мо-

жна ще віднести американців слов’янського похо-

дження або вихідців із Східної Європи, які не ба-

жали допомагати сталінському тоталітарному ре-

жиму. Усі вони були вагомою часткою робітників 

на великих стратегічних промислових підприємст-

вах, які мали стати центрами військового виробни-

цтва [4, c. 244-246]. Це важливий аспект, який час-

тково пояснює, чому до Перл-Гарбор виробництво 

для надання допомоги Англії, Китаю та СРСР, 

йшло повільнішими темпами, ніж того хотів Руз-

вельт, уряд Її Величності та Сталін.  

Одним з небагатьох в адміністрації Рузвельта, 

хто розділяв інтернаціоналістські погляди свого 

президента був міністр Уоллес. Він виступав за ро-

зширення міжнародної торгівлі, зниження митних 

бар’єрів, однак у питанні європейської війни відда-

вав перевагу невтручанню. Уоллес розглядав її як 

типовий колоніальний конфлікт Старого світу за 

ресурси та ринки. Він говорив, що «Європа мала на-

мір зруйнувати себе, і він не бачив необхідності 

участі США в їх безумстві» [12, c. 258]. Міністр за 

прикладом президента Рузвельта закликав до зміц-

нення національної оборони. Вслід за цим, Уоллес 

наголошував на важливості збільшення зусиль у 

створені основ демократії в західній півкулі. Солі-

дарність Америк мала забезпечити національне ви-

живання та збереження демократії. За словами Уо-

ллеса: «Формула на сьогодні – мир через готов-

ність. Через закриття азійських ринків (джерел 

постачання сировини – В.Л.) кооперація по осі Пів-

ніч-Південь стала в наш час дуже важливою» [15]. 

У цьому сенсі Уоллеса, очевидно, не можна відне-

сти до числа традиційних ізоляціоністів, які висту-

пали за невтручання тому, що так традиційно скла-

лось. Не дивлячись на власне ставлення до подій у 

світі, він підтримував президента, і Рузвельт високо 

оцінить цю відданість на чергових президентських 

виборах у 1940 р. 
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Президент, у протистоянні з ізоляціоністами, 

обрав тактику очікування та виваженої підготовки 

американської суспільної думки до майбутньої тра-

нсформації зовнішньої політики США, виходячи із 

подій у світі. Першим вагомим досягненням стали 

зміни до Закону про нейтралітет. Ці зміни, які виз-

ріли на фоні нападу Гітлера на Польщу, скасували 

ембарго на продаж зброї та товарів військового 

призначення. Відтак торгівля з демократичними во-

юючими країнами – Англія та Франція – відбува-

лась за формулою «плати та вези». Її суть зводилась 

до того, що воюючі сторони могли купувати в Спо-

лучених Штатах необхідні товари за умови, що оде-

ржувачі негайно платили готівкою та брали на себе 

всі ризики при транспортуванні з використанням 

своїх власних суден. Як виявилось, цього було не 

достатнього, щоб ефективно протистояти Гітлеру. 

Події у Європі відбувались стрімкіше, ніж Рузвельт 

міг на них ефективно реагувати. На літо-осінь 1940 

р. Гітлер захопив майже всю Європу, у війну всту-

пила Італія (10 червня 1940 р.), Франція капітулю-

вала (22 червня 1940 р.), сформувалась «Вісь Рим-

Берлін-Токіо», тривала битва за Англію (10 лип. 

1940 – 31 жовт. 1940).  

На цьому фоні третє переобрання Рузвельта, 

яке проходило в напруженій атмосфері, було істо-

ричним не лише з точки зору чергового порушення 

американських традицій, а також для подальшої 

світової історії. Перемога Рузвельта означала, що 

американське суспільство розділяє його намагання 

допомогти союзним воюючим країнам та своїм го-

лосом надало своє схвалення на продовження цієї 

політики. Вона також надавала надію в першу чергу 

Англії, що вона не залишаться з ворогом віч-на-віч. 

Рузвельт під час президентської кампанії обіцяв не 

посилати американських солдатів для участь у іно-

земній війні. У цьому контексті прикметник «інозе-

мній» відігравав вагому роль тому, що усі розуміли, 

що у випадку агресії проти США, для її громадян 

це вже буде не іноземна війна.  

Президент зробив стратегічні кадрові зміни, 

призначивши Г. Стімсона військовим міністром, а 

Ф. Нокса – міністром військово-морських сил 

США. Обидва були республіканцями, що мало де-

монструвати народу, що війна та зовнішня політика 

не місце для партійних суперечок. Але для Рузве-

льта, очевидно, було важливішим те, що вони були 

глобалістами та виступали за зміцнення обороноз-

датності країни та переозброєння армії та флоту. 

Своїм віце-президентом Рузвельт обрав Г. Уоллеса. 

Важливим аргументом, хоча звісно не єдиним, на 

користь міністра Уоллеса була його здатність керу-

вати багатогалузевим департаментом та ефективно 

координувати роботу з іншими урядовими устано-

вами. Ці корисні навички могли знадобитись в май-

бутній адміністрації, де віце-президент міг би нести 

частину адміністративного тягаря уряду. 

Сполучені Штати стають «арсеналом де-

мократії»: внутрішній аспект. Третій термін 

(1941-1944 рр.) адміністрація Рузвельта зосередила 

на вирішенні завдань пов’язаних з проведенням во-

єнної мобілізації та забезпечення економіки обо-

рони. Виробничі потужності Сполучених Штатів 

мали надати союзникам необхідний об’єм сиро-

вини, спорядження та техніки для війни з країнами 

«осі». Англія, яка на початку 1941 р. єдина вела бо-

ротьбу з нацистами, потребувала цієї допомоги 

найбільше. Але існуюча схема постачання, яка здій-

снювалась за формулою «купуй та вези», Англію 

більше не задовольняла. У відношенні доларових 

ресурсів Англія була на межі банкрутства. Врахо-

вуючи нові обставини, 17 грудня 1940 р. Рузвельт 

скликав прес-конференцію, на якій заявив насту-

пне: «У розумінні переважної більшості американ-

ців нема абсолютно ніяких сумнівів на рахунок 

того, що найкращою обороною США є успіхи Бри-

танії у справі її самооборони». На цій же зустрічі 

він поділився з присутніми своєю ідею про допо-

могу сусіду в якого сталась пожежа, позичивши 

йому садовий шланг. Ця метафора стала основою 

для однієї з найбільших програм допомоги в світо-

вій історії – ленд-лізу [4, c. 386-387]. Використане 

президентом порівняння справило позитивний 

ефект на американську суспільну думку: 68% опи-

таних вважали, що майбутня безпека Америки за-

лежить від перемоги Британії, а 85% гадали, що в 

разі припинення американських поставок Британія 

програє війну [1, c. 365]. Тривале обговорення у 

Конгресі врешті закінчилось тим, що 11 березня 

1941 р. президент поставив свій підпис на Законі 

про ленд-ліз. Це була велика перемога Рузвельта, 

яка багато у чому визначила перебіг Другої світової 

війни. 

Новим викликом, який постав перед адмініст-

рацією Рузвельта та американським народом, став 

запуск та управління гігантським військово-проми-

словим комплексом. Обсяги військових замовлень 

ще більше зросли після включення Радянського Со-

юзу до програми ленд-лізу. Як зазначає Д. Стівенс 

у статті «Організація економіки оборони…»: «…на 

той час жодне урядове агентство не регулювало 

стратегічні галузі, не розподіляло необхідні матері-

али, не встановлювало виробничі квоти та не ро-

било нічого іншого, що було необхідним для того, 

щоб поставити вітчизняну економіку на рейки то-

тальної війни» [9]. До того ж, в уряду США не було 

належного досвіду в сфері заходів економіки обо-

рони. Необхідно було налагодити контроль за аме-

риканським експортом стратегічних матеріалів, са-

мостійно забезпечувати достатню кількість жит-

тєво важливих товарів, перешкоджати будь-якій 

торгівлі з державами «осі», заохочувати програми 

розвитку, особливо в Латинській Америці, для то-

варів, які були в дефіциті або недоступні через кон-

флікт. У процесі вирішення цих конкретних за-

вдань мобілізації президент вчергове вдався до 

свого методу управління. Рузвельт, за прикладом 

реалізації реформ та програм Нового курсу, ство-

рив за час війни велику кількість тимчасових «абе-

ткових» відомств. Ці установи створювались в яко-

сті самостійних органів, поряд з вже існуючим дер-

жавним апаратом, до того ж, їх керівники звітували 

здебільшого напряму президентові. Таким чином, 

воєнні установи, або органи оборони, як їх нази-

вали до Перл-Гарбор, сформували структуру воєн-

ної адміністрації при президентові. 
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У своїй відомій книзі «Рузвельт та Гопкінс. 

Очима очевидця» Шервуд наводить один з мотивів, 

яким керувався президент у цій політиці: «Рузвельт 

був переконаний, що постійні відомства непридатні 

для вирішення надзвичайних задач, які висувала 

війна. Зв’язані умовностями, традиціями, бюрокра-

тичними навиками вони просувались вперед зі 

швидкістю льодовика, у той час як події потребу-

вали таких швидкостей, які можна досягти за допо-

могою реактивних двигунів. Професійні чиновники 

в державних органах схильні розглядати інтереси 

своєї службової кар’єри як такі, що стоять вище на-

гальних проблем, а їх головним принципом є «ні-

коли не ризикувати». У мирний час терпіння є не-

обхідною якістю, а також чеснотою цивільного чи-

новника. Однак у військовий час важливе 

нетерпіння. Нетерпіння пронизувало діяльність 

усіх тимчасових установ, які управлялись та уком-

плектовувались значною мірою людьми, які були 

заклопотані тим, щоб зробити все можливе для пе-

реможного закінчення війни у найкоротший час» 

[4, c. 288-289]. Прикладом такої людини може слу-

гувати віце-президент Уоллес. За рішенням Рузве-

льта, він перебрав на себе цілу низку адміністрати-

вних функцій та став важливою людиною у воєн-

ному кабінеті.  

Для координації зусиль пов’язаних з експор-

том та закупівлею стратегічних матеріалів викона-

вчим указом президента21 №8839 від 30 липня 1941 

р. було засновано Управління економіки оборони 

(далі – УЕО). Серед його членів були К. Галл, 

Г. Моргентау, Ф. Біддл, Дж. Джонс та К. Вікард. 

Управління цим координаційним комітетом прези-

дент доручив віце-президенту Уоллесу. На думку 

Д. Стівенса, Рузвельт не хотів створювати центра-

лізоване відомство, щоб не концентрувати повнова-

ження з мобілізації в одних руках. УЕО мав вико-

нувати роль політичного та консультативного ві-

домства при президентові, яке займається всією 

міжнародною економічною діяльністю США: екс-

портно-імпортні операції з іноземною валютою та 

власністю; придбання стратегічних матеріалів з-за 

кордону; доставка та транспортування товарів між 

країнами; міжнародні аспекти патентів тощо. Зага-

льна сфера діяльності також включала: консульта-

ції президента щодо заходів економіки оборони; ко-

ординацію роботи окремих департаментів, які здій-

снювали діяльність пов’язану з економікою 

оборони; розробка планів та програм економіки 

оборони; проведення досліджень та консульту-

вання президента з питань післявоєнного економіч-

ного відновлення та заходів із захисту торгових по-

зицій США у світі [8, c. 290-291]. Додатковим 

обов’язком УЕО стало виконання президентського 

указу №2497 від 17 липня 1941 р. Згідно з ним, щоб 

запобігти продажу товарів куплених в США краї-

нам-агресорам, 1800 латиноамериканських компа-

ній були внесені до чорного списку.  

                                                           
21Виконавчий указ – це засіб видачі федеральних дирек-

тив у Сполучених Штатах, який використовується прези-

дентом США, який керує діяльністю федерального 

Віце-президент Уоллес вважав, що американ-

ські виробничі потужності повинні забезпечити та-

кий потік ресурсів для ворогів Гітлера, що зробить 

можливим поразку нацизму без прямого втручання 

США, а масштаби виробництва відіб’ють бажання 

у ворогів нападати на Америку. Задля інформу-

вання американців про стан виробництва та наро-

щування промислової могутності країни, Уоллес 

заявив президенту, що він виголошуватиме щонай-

менше одну промову на місяць про роботу УЕО. В 

одній з таких промов (12 листопада 1941 р.) Уоллес 

закликав американців до особистих жертв на спо-

живацькому рівні та збільшення зусиль з боку робі-

тників заводів оборонної промисловості. Головною 

тезою, яку віце-президент як рефрен повторював – 

«виробництво заради перемоги» [13, c. 12]. 

Досить швидко великі обсяги замовлень необ-

хідної та стратегічної сировини стали викликати се-

рйозні затримки в постачанні, яким займався Офіс 

управління виробництвом (далі – ОУВ) під керівни-

цтвом В. Кнудсена. Щоб полегшити адміністрати-

вні проблеми та допомогти ліквідувати затримки у 

виробництві президент Рузвельт, спеціальні вико-

навчим указом №8875 від 28 серпня 1941 року, 

створив при ОУВ Управління з питань постачання 

та розподілу (далі – УПР). Уоллес був призначений 

головою УПР. Президент дав розпорядження УПР 

виступити в якості координаційного центру для 

здійснення повноважень та дій з усіх аспектів еко-

номіки оборони. Усі ресурси країни повинні напра-

влятись на потреби війни. Виконавчим директором 

нового управління став голова відділу закупок OУВ 

Д. Нельсон. Протягом першого місяця роботи виро-

бництво військових матеріалів зросло на 15%, в на-

ступному на 26%. «Уолл Стріт Джорнал» назвав 

УПР «молодим, рішучим та поки найуспішнішим 

оборонним агентством» [13, c. 10]. Безпрецедентні 

адміністративні функції, якими був наділений Уо-

ллес, перетворили його на одного з найпопулярні-

ших політиків у країні. «Познайомтеся з новим по-

мічником президента, – писав Джеймс Рестон в 

«Таймс» в жовтні 1941 року. «Його рішення в на-

ступні кілька місяців або років, безсумнівно, впли-

нуть на вашу роботу, орендну плату і ціни на про-

дукти. І, що більш важливо, його рішення можуть 

визначити результат війни і основу для миру» [7].  

Після Перл-Гарбор. Ізоляціоністським на-

строям настав кінець, коли 7 грудня 1941 р. японці 

віроломно атакували американську військово-мор-

ську базу на Перл-Гарбор. Цього разу реакція Руз-

вельта не змусила себе чекати і на наступний день, 

при абсолютній підтримці конгресменів, США ого-

лосили війну Японії. Ще через три дні Німеччина 

оголосила війну Сполученим Штатам. Це були три-

вожні часи для американців, які традиційно були 

далеко від міжнародних справ і не мали впевнено-

сті у тому, чи здатні Сполучені Штати вести глоба-

льну війну, ще й виграти її. Перед лідерам нації сто-

яло важливе завдання, яке полягало в мобілізації 

громадської думки на підтримку війни та водночас 

уряду. Найбільше серед усіх президентів США таких ука-

зів видав Ф. Рузвельт – 3 522. Для прикладу його попере-

дник Гувер видав 968 указів, а наступник Трумен – 907. 
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розвіюванні апатії та невпевненості в американсь-

ких виробничих потужностях. У цих умовах амери-

канський уряд та Конгрес США мали показати при-

клад згуртованості та консолідації у досягненні спі-

льної для усіх мети – перемоги у війні. Тому 

президентом був відданий неофіційний наказ не ви-

носити тертя та конфлікти всередині уряду на ши-

рокий загал [1, c. 401]. 

Роль віце-президента Уоллеса як адміністра-

тора оборонної промисловості під впливом зовніш-

ніх обставин трансформувалась в роль адміністра-

тора воєнного часу. До Перл-Гарбор Уоллес вва-

жав, що такі заходи як військова готовність, захист 

західної півкулі та допомога Британії можуть запо-

бігти участі США у війні з державами «осі». Після 

атаки Японії на Сполучені Штати він, як і багато ін-

ших політиків, змінив свою думку. Війна стала мо-

рально виправданою, так як вона була нав’язана 

Америці, і потрібно було докласти усіх зусиль та 

використати усі засоби на захист цивілізації від ва-

рварства. Перл-Гарбор став для американців днем 

ганьби, який об’єднав навколо себе усю націю, не-

залежно від походження, раси та віросповідання. 

Віце-президент Уоллес, на рівні відомств 

якими він керував, відреагував на вступ США у 

війну негайно. 8 грудня 1941 р. члени УПР зустрі-

лись в офісі Уоллеса в Сенаті, щоб розглянути си-

туацію викликану нападом на американську війсь-

ково-морську базу. Була прийнята наступна декла-

рація: «Віднині будь-яка дія цього управління 

повинна бути направлена на досягнення однієї мети 

– повної перемоги у цій війні, яка була нам 

нав’язана» [13, c. 20]. З таким же закликом він окре-

слив роботу УЕО, яке 17 грудня 1941 р. було перей-

меноване в Управління з економічних питань війни 

(далі – УЕВ). Віце-президент Уоллес призначив ви-

конавчим директором УЕВ М. Перкінса, старого 

колегу з Міністерства сільського господарства. Та-

кож з ініціативи Уоллеса до УЕВ було включено ко-

ординатора роботи Управління міжамериканських 

справ Н. Рокфеллера. Зміни стосувались і внутріш-

ньої структури відомства. При УЕВ Уоллес створив 

три основні відділи – Бюро з питань імпорту, Бюро 

з питань експорту та Бюро з питань аналізу війни. 

Відповідно перший відділ, де працювало більшість 

персоналу, відповідав у співпраці з Державним де-

партаментом за закупівлю стратегічних товарів з 

усього світу (особливо Латинської Америки) та ро-

зробку нових джерел постачання; другий опікува-

вся ліцензіями та дозволами на експорт, щоб запо-

бігти пересилання корисних матеріалів куплених у 

США до країн «осі»; третій групі було доручено ви-

роблення рекомендацій щодо ефективного бомбар-

дування ворожих промислових об’єктів та розробку 

програм повоєнного планування.  

15 січня 1942 р. під час засідання УПР, Уо-

ллеса та Нельсона викликали у Білий дім для на-

ради з Рузвельтом. «Я прийшов до висновку, що 

американське воєнне виробництво має бути під ко-

нтролем однієї людини» – повідомив їм президент 

[6, c. 7]. Цією людиною став Нельсон. Він очолив 

нове військове відомство – Управління з питань 

військового виробництва (далі – УВВ). В обов’язки 

УВВ входило: контроль за воєнним виробництвом; 

стимулювання переведення економіки з мирних по-

треб на військові; забезпечення отримання військо-

вими заводами матеріалів для виробництва; розпо-

діл дефіцитних матеріалів; нормування стратегіч-

них матеріалів – бензин, мазут, метали, резина, 

пластмаса та ін. Хоча Уоллес в якості члена УВВ 

був залучений до його роботи, але основна його 

увага протягом 1942-1943 рр. була зосереджена на 

діяльності УЕВ. 

Відносини з країнами Латинської Америки, у 

світлі пошуку нових джерел постачання дефіцитної 

сировини та боротьби з нацистською пропагандою 

в Західній півкулі, стали дуже важливими. Віце-

президент багато часу та зусиль присвятив справі 

покращення добросусідських відносин серед країн 

Американського континенту. У газеті «Нью-Йорк 

Таймс» він виклав програму заохочення побудови 

справжнього панамериканізму. Його стовпами 

мали стати «культурна єдність» та «економічна вза-

ємодія». Перше планувалось здійснити за допомо-

гою програм культурного обміну (студентів, книг, 

радіопрограм, художніх виставок та ін.) та ство-

рення міжамериканського університету. Фізичний 

зв’язок мав бути закріплений шляхом завершення 

прокладання панамериканського шосе та збільшен-

ням інших шляхів сполучення. Уоллес надавав пан-

американській співдружності глобальних мотивів. 

Ідея полягала в тому, щоб показати Старому світу 

(з його постійними війнами), як може працювати 

міжнародна співпраця в Новому світі.  

Віце-президент Уоллес регулярно консульту-

вався з Нельсоном Рокфеллером про шляхи підтри-

мання та розширення дружніх відносин між США 

та Латинською Америкою. Останній був призначе-

ний Рузвельтом координатором роботи Управління 

міжамериканських справ та членом УЕВ. Н. Рок-

феллер розділяв погляди Уоллеса щодо характеру 

відносин з латиноамериканськими країнами та ви-

значав завдання своєї роботи так: «…показати ла-

тиноамериканцям, що Сполучені Штати справді 

«добрий сусід» [2]. Уоллес та Роефеллер були заці-

кавленні, щоб політика добросусідства включала не 

лише обіцянку утримуватись від прямого втру-

чання у справи «сестринських республік», але й 

широку програму допомоги та співпраці. В одній з 

розмов з Н. Рокфеллером Уоллес зазначив: «міль-

ярд людей, що проживають в Латинській Америці, 

Східній Азії, 3/4 з яких живе на землі та 3/4 з яких 

не вміє читати та писати. Якщо ми не допоможемо 

їм навчитись писати та читати, покращити їх сіль-

ське господарство та стати технічно грамотними, це 

неминуче приведе до хаосу серед цих мільярда лю-

дей, який можуть використати німці та японці» [14, 

c. 110-111]. На думку віце-президента, країни Лати-

нської Америки повинні розуміти, що до них відно-

сяться як до партнерів, і що в контексті політики 

добросусідства «імперіалізм янкі» не можливий 

[16, c. 28]. 

Важливе місце у налагодженні справедливих 

торгових відносин між США та латиноамерикансь-

кими країнами Уоллес відводив УЕВ. Війна зму-

сила США шукати нові джерела сировини, зокрема, 
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каучуку, абаки22 та хінінового дерева23. Уоллес 

стверджував, що настав час для фінансування та те-

хнічної допомоги зі сторони Сполучених Штатів, 

яка може бути використана для сприяння розвитку 

потенціалу виробництва цих стратегічних товарів у 

латиноамериканських країнах. Протягом 1942-1943 

рр. відомство витратило на торгові операції та про-

грами розвитку з країнами Латинської Америки 

такі суми (табл.1) [13, c. 46]:  

Таблиця 1 

Регіон Контракти на закупівлі Програми розвитку 

Мексика 91, 525, 000 4, 729, 000 

Центральна Америка 37, 874, 000 7, 258, 000 

Південна Америка 582, 896, 000 22, 874, 000 

 

Віце-президент вважав, що поставки сировини 

з Латинської Америки (зокрема каучуку24) можна 

було б збільшити, якби рівень життя робітників, за-

йнятих на виробництві каучуку в цьому регіоні, був 

підвищений. Це мало допомогти знизити рівень 

хронічного недоїдання та малярії, які приводили до 

численних смертельних випадків. Для цього УЕВ 

включило у контракти з латиноамериканськими ви-

робниками, так звану, «клаузулу про працю». Згі-

дно з нею, до загальної суми закупки за договором 

між УЕВ та виробником з Латинської Америки, до-

давався пункт витрат, який зобов’язував виробника 

витрачати його на реалізацію «клаузули про 

працю». Офіційна політика УЕВ у цих договорах 

говорила наступне: «Загальне зобов’язання підтри-

мувати такі умови праці, які сприятимуть максима-

льним об’ємам виробництва; Забезпечення належ-

ним житлом, водою, технікою безпеки та ін.» [13, c. 

45]. Збільшення затрат мало компенсуватись за ра-

хунок підвищення ефективності роботи та пере-

ходу до більш демократичного суспільного устрою. 

З погляду зовнішньої політики ця умова інтерпре-

тувалась як втручання у внутрішні справи іншої 

країни, однак Державний департамент вирішив її не 

скасовувати, враховуючи позитивний ефект, який 

вона справила на позиції США у регіоні.  

Міжвідомчий конфлікт у воєнному кабінеті 

Рузвельта. У процесі закупок управління Уоллеса 

координувало свою діяльність з Реконструктивною 

фінансовою корпорацією (далі – РФК), якою управ-

ляв міністр торгівлі Дж. Джонс. Джонс був мільйо-

нером з Х’юстона, ш. Техас, консервативним демо-

кратом, який служив партії та країні багато років. 

Маючи різні повноваження Уоллес та Джонс пра-

цювали над спільним завданням – забезпечення 

ефективного функціонування воєнної промислово-

сті США. Вони входили до воєнного кабінету Руз-

вельта та були членами УВВ. Їх безпосередня спів-

праця полягала у тому, що в УЕВ не було власних 

засобів фінансування, тому цю частину торгових 

операцій здійснювала РФК. Після того, як відомс-

тво Уоллеса укладало контракти на закупівлю ма-

теріалів з-за кордону, йому потрібно було подати 

запит в РФК для оплати. Джонс, який сповідував 

                                                           
22 Маніла – вид рослинного волокна, що отримується з 

листя абаки́. Воно здебільшого використовується для ви-

готовлення мотузок і є одним з найміцніших рослинних 

волокон, після коноплі.  
23 Хінне дерево – рід рослин родини маренових, кора 

якого містить лікувальну речовину – хінін. Хінін був пе-

ршим ефективним лікарським препаратом, що викорис-

товували проти тропічної малярії. 

концепцію хорошої ділової процедури, наполягав 

на тому, щоб юридичні домовленості та контракти 

були ретельно вивчені та проаналізовані. Такий бі-

знес орієнтований підхід Джонса викликав критику 

в Уоллеса та Перкінса, які вважали, що швидке при-

дбання дефіцитних товарів не повинно гальмува-

тись складанням формулярів. У свою чергу міністр 

торгівлі сприймав як Уоллеса, так і виконавчого ди-

ректора УЕВ Перкінс, радикальними лівими, які ні-

чого не знали про бізнес та були «самозванцями у 

його володіннях» [14, c. 53]. До того ж Джонс був 

частиною консервативної фракції Нового курсу, і 

не розділяв політичних цілей Уоллеса, що напов-

нювало цей конфлікт ще й особистою неприязню. 

Уоллес вважав, що запобігти потенційним мі-

жвідомчим суперечкам можна шляхом передачі по-

вноважень над усіма операціями пов’язаними з ім-

портом воєнної сировини до УЕВ. Це дозволило б 

його відомству розробляти та здійснювати свої про-

грами без дублювання чи втручання зі сторони пе-

рсоналу РФК або Державного департаменту. Свої 

міркування Уоллес виклав у листі до президента. 

Відповідь Рузвельта була однозначною, і зводилась 

до того, що механізм фінансування УЕВ не змі-

ниться [14, c. 64]. Президент наполягав на простоті 

всього питання: Державний департамент проводить 

зовнішню політику, УЕВ займається закупівлею, 

КРФ фінансує. Однак їх конфлікт продовжився та 

став надбанням преси, і найголовніше, на нього зве-

рнув увагу Конгрес. 

Уоллес спробував вплинути на ситуацію. 12 

липня 1943 він направив лист президенту. Тон ли-

ста свідчить про те, що віце-президент був рішуче 

налаштований досягти правди та справедливості, 

тому вирішив прямо заявити: «…якщо серйозні 

звинувачення, які я висунув проти Джонса помил-

кові, то мене необхідно зняти з посади голови УЕВ» 

[14, с. 510-511]. Крім того, Уоллес заявив, що їх по-

літичні розбіжності були занадто великими, щоб 

можна було очікувати гармонічної співпраці між 

двома важливими для воєнних зусиль відомствами. 

Віце-президент помилявся коли вважав, що Руз-

вельт прийме рішення на його користь. Єдине, чого 

24 Щорічне споживання каучуку у світі станом на 1940 р. 

становило приблизно 1 000 000 тон. США споживало 

близько 50% від загальної кількості – 577 600 в 1939 р., з 

них 300 000 тон автомобільна промисловість. Запаси на 

1940 р. приблизно 150 000 тон. 
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найбільше хотів президент – це покласти край пуб-

лічній ворожнечі, яка негативно впливала на зага-

льну атмосферу в адміністрації та могла демонстру-

вати населенню відсутність єдності на внутріш-

ньому фронті. Рузвельт листом повідомив віце-

президента про те, що останній звільнений з посади 

голови УЕВ [13, c. 71]. 15 липня 1943 р. указом пре-

зидента УЕВ було ліквідовано. Того ж дня було 

оголошено про передачу обов’язків УЕВ та його пе-

рсоналу новому агентству – Офісу з економічних 

питань війни під керівництвом Л. Кроулі.  

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене мо-

жна зробити кілька висновків. Початок Другої сві-

тової війни змусив американське суспільство та по-

літикум здійснити візію одного з базових принци-

пів американського способу життя – ізоляціонізму 

або невтручання в справи заокеанських країн. Біля 

керма цих змін стояла адміністрація Рузвельта. 

Війна стала «рубіконом» між старомодним амери-

канським ізоляціонізмом та вільсонівським інтер-

націоналізмом, який уряд США у роки війни перей-

шли, закріпивши за Америкою статус світової дер-

жави. У короткі терміни економіка Сполучених 

Штатів, яка до війни ще несла тягар наслідків Ве-

ликої депресії, була переведена на військові рейки, 

ставши для союзників житєво необхідним «арсена-

лом демократії». Нові військово-економічні за-

вдання, які постали перед урядом США, викликали 

необхідність створення воєнно орієнтованих ві-

домств та розширення бюрократичної структури 

виконавчої влади. Важлива роль в системі управ-

лінні багатогалузевою мобілізацією була відведена 

віце-президенту Уоллесу.  

Президент Рузвельт зробив Уоллеса першим 

дійсно діючим віце-президентом в історії США. 

Його офіційні повноваження віце-президента та ад-

міністративні функції, якими президент його наді-

лив під час війни, втягнули Уоллеса у вир міжнаро-

дної політики. Вагомий внесок Уоллеса у форму-

вання та реалізацію «політики добросусідства» на 

Американському континенті є недооціненим епізо-

дом його політичної кар’єри, який лише частково, в 

рамках зазначеної нами теми, був розкритий.  

Конфлікт повноважень та інтересів між віце-

президентом Уоллесом та Джонсом став яскравим 

проявом методів державного управління президе-

нта Рузвельта. Президент зберігав за собою право 

приймати ключові рішення та організував систему 

командування, в якій надані повноваження залиша-

лись не повними, юрисдикція чітко не визначена, а 

функції дублювались. Непроартикульовані за-

вдання, які ставив президент перед своїми підлег-

лими заохочували сміливих і творчих, типу Уо-

ллеса, але викликали тривогу, невпевненість та ро-

здратування у інших, типу Джонса. Залишається 

дискусійним питання: Чи був Рузвельт майстерним 

маніпулятором, який повністю контролював про-

цес прийняття рішень, який «генерував ініціативу, 

компетентність та творчу уяву» про, що говорить 

А. Шлезінджер-мол. [5], чи викликав анархію та не-

ефективність, спонукав більше до деструктивну 

ніж конструктиву, як припускає Джеймс Бернс [10].  

Міжвідомча суперечка між Уоллесом та Джо-

нсом привернула увагу президента, коли стала пуб-

лічною. Рузвельт дуже нетерпляче до подібного 

ставився, оскільки в такий скрутний час, саме уряд 

мав демонструвати єдність зусиль. Бажання віце-

президента зробити Новий курс інтернаціональ-

ним, застосовуючи «клаузулу про працю», викли-

кало небезпідставне занепокоєння в конгресменів 

як через її економічну доцільність, так і через факт 

втручання в справи іноземної країни. Уоллес нама-

гався дивитись в майбутнє коли теперішнє було ще 

не визначене для США та світу в цілому. Віце-пре-

зидент був щирим у бажанні пришвидшити меха-

нізм закупівель сировини, але він несвідомо відсто-

ював методи централізованого управління, які були 

притаманні для урядів з якими США та союзники 

воювали. Можна припустити, що коли історик 

А. Шлезінджер-мол. писав про «невиправну наїв-

ність» Уоллеса, він мав на увазі самі такі епізоди. 

Очевидно міжвідомчі суперечки, які стали надбан-

ням преси, вплинули на подальше ставлення Рузве-

льта до свого віце-президента та збільшили кіль-

кість критиків і ворогів Уоллеса серед конгресме-

нів. Але окремі епізоди не мають формувати 

загальне сприйняття людини, особливо коли це сто-

сується політика. Г. Уоллес багато зробив для США 

на посаді міністра сільського господарства, і не 

менше на посаді віце-президента. На нашу думку, 

більш справедливою лаконічною характеристикою 

Уоллеса в рамках тієї епохи є «екстраординарний 

політик в екстраординарний час». 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Даллек Р. Франклін Делано Рузвельт. 

Життя політика. / пер. з англ. Я. Войтк. – К.: КМ-

БУКС, 2019. – 560 с.  

2. Рокфеллер Д. Мемуари / пер.з англ. Світ-

лана Петрова та Олена Усатюк. – К.: Наш формат, 

2019. – 480 с. 

3. Супоницкая И.М. Генри Э. Уоллес: в по-

исках лучшего мира. – Новая и новейшая история, 

2019. №5, С. 214-227. 

4. Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс. Глазами 

очевидца. Том первый./ Пер. с англ. Ред. В.Н. Пав-

лов. – М.: Из-во иностран. лит-ры, 1958. – 680 с. 

5. Burns J. Roosevelt: The Lion and the Fox, 

1882-1940. –New York: Harcourt Brace Jovanovich, 

1956. – 553 p. 

6. Nelson D. Arsenal of Democracy: The Story 

of American War Production. New York, 1946.  

7. Ross A. The strange life of Henry Wallace, the 

New Deal visionary. URL: 

https://www.newyorker.com/magazine/2013/10/14/un

common-man  

8. Rosenman S. The Public Papers and 

Addresses of Franklin D. Roosevelt, with a Special 

Introduction and Explanatory Notes by President 

Roosevelt, 13 vols. 1941 vol. 

9. Stevens D. Organizing for Economic Defense: 

Henry Wallace and the Board of Economic Warfare's 

Foreign Policy Initiatives, 1942. URL: 

https://www.jstor.org/stable/27551675?read-

https://www.newyorker.com/magazine/2013/10/14/uncommon-man
https://www.newyorker.com/magazine/2013/10/14/uncommon-man
https://www.jstor.org/stable/27551675?read-now=1&seq=1&socuuid=c9d9549b-7d62-4697-ac59-2f2a59bc4939&socplat=email


Danish Scientific Journal No52, 2021 31 

now=1&seq=1&socuuid=c9d9549b-7d62-4697-ac59-

2f2a59bc4939&socplat=email  

10. Schlesinger А.-jr. The Age of Roosevelt: The 

Coming of the New Deal / Boston, MA: Houghton 

Mifflin Company, 1958. – 688 p. 

11. Schlesinger A.-jr. Who Was Henry A. 

Wallace? URL. https://www.latimes.com/archives/la-

xpm-2000-mar-12-bk-7842-story.html  

12. Schapsmeier E., Schapsmeier F. Henry A. 

Wallace of Iowa: the Agrarian Years, 1910–1940 / E. 

Schapsmeier. – Ames: Iowa State University Press, 

1968. – 327 p. 

13. Schapsmeier E., Schapsmeier F. Prophet in 

Politics: Henry A. Wallace and the War Years, 1940–

1965 / E. Schapsmeier. – Ames: Iowa: The Iowa State 

University Press, 1970. – 265 p. 

14. The Price of Vision: The Diary of Henry A. 

Wallace 1942–1946 / Ed. John Morton Blum. – NY: 

Houghton Mifflin, 1973. – 707 p. 

15. The University of Iowa Libraries. Henry A. 

Wallace Collection. [online]. URL: 

http://wallace.lib.uiowa.edu/.  

16. Wallace H. The century of the common man / 

Henry Wallace / Ed. Russell Lord. – NY: 

Reynal&Hitchcoock, 1943. – 96 p. 

 

  

https://www.jstor.org/stable/27551675?read-now=1&seq=1&socuuid=c9d9549b-7d62-4697-ac59-2f2a59bc4939&socplat=email
https://www.jstor.org/stable/27551675?read-now=1&seq=1&socuuid=c9d9549b-7d62-4697-ac59-2f2a59bc4939&socplat=email
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2000-mar-12-bk-7842-story.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2000-mar-12-bk-7842-story.html
http://wallace.lib.uiowa.edu/


Danish Scientific Journal No52, 2021 32 

JURISPRUDENCE 
 

FEATURES OF ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR LATE PAYMENT IN THE PROCUREMENT 

OF GOODS, WORKS, SERVICES BY CERTAIN TYPES OF LEGAL ENTITIES 

 

Zharikov D., 

graduate student 

Gegotaulina L. 

candidate of historical Sciences, associate Professor 

Russian Foreign Trade Academy Far East Branch 

Petropavlovsk-Kamchatsky 

 

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОСРОЧКУ ОПЛАТЫ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Жариков Д.В., 

студент магистратуры 

Геготаулина Л.А. 

канд. истор. наук 

Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли 

Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 

 

Abstract 

This article considers the grounds for bringing to administrative responsibility participants in procurement 

activities in the event of late payment for purchases from small and medium-sized businesses within the framework 

of legal regulation established by federal law. A comparative legal analysis of the norms establishing administra-

tive responsibility for similar legal relations in the field of procurement organization is carried out. The problems 

of legal regulation in terms of bringing to administrative responsibility are formulated. The solutions to restore the 

balance of interests and the uniformity of regulatory regulation are proposed. 

Аннотация 

В статье рассмотрены основания привлечения к административной ответственности участников заку-

почной деятельности в случае просрочки оплаты по закупкам у субъектов малого и среднего предприни-

мательства в рамках правового регулирования, установленного федеральным законом. Проведен сравни-

тельно-правовой анализ норм, устанавливающих административную ответственность по сходным право-

отношениям в области организации закупок. Сформулированы проблемы правового регулирования в 

части привлечения к административной ответственности. Предложены пути решения для восстановления 

баланса интересов, единообразия нормативного регулирования.  

 

Keywords: procurement law, late payment, administrative liability, small and medium-sized business entity. 

Ключевые слова: закон о закупках, просрочка оплаты, административная ответственность, субъект 

малого и среднего предпринимательства.  

 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О Закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц» [1] (далее – Закон № 223-

ФЗ, Закон) установил основные требования и прин-

ципы закупки товаров, работ, услуг для государ-

ственных корпораций, государственных компаний, 

публично-правовых компаний, субъектов есте-

ственных монополий, организаций, осуществляю-

щих регулируемые виды деятельности, а также для 

осуществления некоторых видов закупок бюджет-

ными учреждениями, унитарными предприятиями 

(далее – Заказчики). Редакцией от 16.05.2014 феде-

рального закона от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс 

Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях» (далее – Кодекс) [2] на основании 

внесенных изменений, установленных федераль-

ным законом от 05.05.2014 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях» [3] определен 

момент и порядок установления административной 

ответственности за нарушение Закона № 223-ФЗ. 

Как видно из временного интервала принятия ука-

занных федеральных законов законодателю, чтобы 

установить меру наказания за нарушения Закона № 

223-ФЗ, понадобился достаточно длительный пе-

риод времени. Судебная практика также свидетель-

ствовала о наличии правового пробела, усложняв-

шего правоотношения сторон и соблюдения ба-

ланса их интересов. Примером правовой 

неопределенности может служить Решение Забай-

кальского краевого суда от 25.03.2013 по делу № 7-

21-34/2013 [4], в соответствии с которым Заказчик 

был освобожден от административной ответствен-

ности за нарушение Закона. 

За время установления административной от-

ветственности с 16.05.2014 составы администра-

тивных правонарушений не менялись и устанавли-

вали ответственность за нарушение положений За-

кона, а также за невыполнение в установленный 
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срок законного решения или предписания феде-

рального органа исполнительной власти и за не-

представление или несвоевременное представление 

информации о недобросовестных участниках за-

купки и поставщиках. 

02.01.2021 вступили в силу изменения, внесен-

ные федеральным законом от 22.12.2020 № 453-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 7.32.3 и 23.83 Ко-

декса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях» [5] в Кодекс в части уста-

новления ответственности Заказчика в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц срока оплаты товаров, работ, 

услуг по договору (отдельному этапу договора), за-

ключенному по результатам закупки с субъектами 

малого и среднего предпринимательства (далее – 

СМСП). Размер административного штрафа уста-

новлен достаточно существенный, так: от 30 тыс. 

руб. до 50 тыс. руб. на должностных лиц; от 50 тыс. 

руб. до 100 тыс. руб. на юридических лиц (ч. 9 ст. 

7.32.3 Кодекса). 

Разработчики новелл ориентировались на ис-

полнение пункта 3.1 раздела 3.4 паспорта нацио-

нального проекта «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предприни-

мательской инициативы», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 

№ 16), в целях обеспечения своевременной оплаты 

товаров, работ, услуг при осуществлении закупок 

отдельными видами юридических лиц у СМСП [6]. 

Интересный момент связан с обоснованием 

обязанности оплаты Заказчиком по договорам с 

СМСП. Так, в соответствии с пояснительной запис-

кой к проекту федерального закона о внесении из-

менений в Кодекс следует установление Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц» [7] (далее – Постановле-

ние) обязанности оплаты поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному по ре-

зультатам закупки с субъектом малого и среднего 

предпринимательства в срок не более 15 календар-

ных дней со дня подписания заказчиком документа 

о приемке товара, выполнении работы, оказании 

услуги по договору (отдельному этапу договора). 

Вместе с тем, Постановление никогда не содержало 

норму об оплате Заказчиком в указанный срок. С 

момента вступления в законную силу указанной 

нормы – с 23.12.2014 срок оплаты был установлен 

не более 30 календарных дней, а с 01.01.2020 срок 

оплаты был изменен на не более 15 рабочих дней. 

(см. Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 18.09.2019 № 1205 «О внесении измене-

ний в Положение об особенностях участия субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 

порядке расчета указанного объема»[8]). 

Аналогичные нормы, определяющие ответ-

ственность Заказчика за нарушение срока и порядка 

оплаты товаров (работ, услуг), регулируемых феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» [9] (далее – Закон № 44-ФЗ) при 

осуществлении закупок для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд, в том числе не-

исполнение обязанности по обеспечению авансиро-

вания, предусмотренного государственным или му-

ниципальным контрактом содержатся в Кодексе с 

момента вступления в силу отдельных положений 

федерального закона от 26.07.2017 № 189-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях в ча-

сти установления административной ответственно-

сти должностных лиц заказчика за нарушение 

срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 

осуществлении закупок для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» [10] с 06.08.2017 

(ст. 7.32.5. Кодекса). Санкция эквивалентна санк-

ции, установленной ч. 9 ст. 7.32.3 Кодекса и состав-

ляет от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. на должностных 

лиц. Вместе с тем, для государственных и муници-

пальных заказчиков за повторное нарушение санк-

ция усилена наложением дисквалификации на срок 

от одного года до двух лет (ч.2 ст.7.32.5 Кодекса). 

В качестве специального субъекта админи-

стративной ответственности в основном выступает 

должностное лицо заказчика, который призван 

обеспечивать выполнение определенных регла-

ментных процедур, определенных законодатель-

ством РФ о контрактной системе в сфере закупок 

(ч. 1, 2 ст. 7.29, ст. 7.29.3, ч. 1–8, 11–14 ст. 7.30, ч. 1, 

2 ст. 7.31.1, ч. 1– 4, 5–10 ст. 7.32, ст. 7.32.5 КоАП 

РФ) [11, с.243]. 

Согласно нормы, установленной ч.9 ст. 7.32.3. 

Кодекса субъектом административной ответствен-

ности может быть как и общий – юридическое 

лицо, так и специальный – должностное лицо, что 

является отличительной чертой от норм, установ-

ленных Кодексом при нарушении положений За-

кона № 44-ФЗ. 

Исходя из изложенного приходим к выводу к 

схожести санкций в части нарушения Заказчиком 

порядка и сроков оплаты, установленных при ис-

полнении государственных и муниципальных кон-

трактов, так и при исполнении договоров отдель-

ными видами юридических лиц. 

Правоприменительная практика применения 

санкций, предусмотренных ч. 9 ст. 7.32.3 Кодекса, 

в связи с недавним вступлением в силу указанной 

нормы, еще не сложилась, но возможно предполо-

жить, что она будет достаточно велика. 

Исходя из информации, размещенной на Ин-

тернет-ресурсе «Судебные и нормативные акты 

Российской Федерации» (СудАкт) за 2020 год су-

дами, входящими в судебную систему Российской 

Федерации было рассмотрено 158 дел, связанных с 

привлечением к административной ответственно-

сти по ст. 7.32.5 КоАП РФ [12]. Обширность прак-

тики, в частности связана с вопросом привлечения 

consultantplus://offline/ref=D25FB57D17BC7E9A6626F695792C834CEE72A09C21919A74A64F55C079B9F015A2EC5E435B4DD1E6ABB366DEFBkAzEX
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к административной ответственности, предусмот-

ренной статьей 7.32.5 КоАП, при отсутствии дове-

денных лимитов бюджетных обязательств, при осу-

ществлении закупок за счет собственных средств, а 

также при отсутствии доведенных бюджетных ас-

сигнований в период возникновения обязательств 

по оплате или авансированию. 

28.08.2019 Федеральная антимонопольная 

служба (далее – ФАС России) опубликовала письмо 

№ ИА/74989/19 «О порядке возбуждения дел об ад-

министративных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 7.32.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» [13], ко-

торым довело позицию ФАС России до территори-

альных органов ФАС России по указанным ситуа-

циям. 

Одной из спорных ситуаций, при привлечении 

административной ответственности, предусмот-

ренной ч.9 ст. 7.32.3 Кодекса, может стать назначе-

ния административного наказания за одно и тоже 

правонарушение и должностному лицу, и самому 

юридическому лицу. На сегодняшний момент вре-

мени, казалось бы, в том числе в связи с принятием 

постановления Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 14 апреля 2020 г. № 17-П [14], в 

указанном вопросе поставлена точка, в очередной 

раз подтвердившая возможность одновременного 

привлечения к административной ответственности 

и юридического лица, и должностного лица за со-

вершенное правонарушение. 

Но хотелось бы отметить назревающий пере-

лом в указанном подходе. Так, 29.05.2020 на феде-

ральном портале проектов нормативных правовых 

актов – https://regulation.gov.ru/ был опубликован 

проект поистине «революционного» «Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правона-

рушениях» [15], которым в частности закрепляется 

правило о том, что не допускается одновременное 

привлечение юридического лица и его должност-

ного лица к ответственности за одно и то же адми-

нистративное правонарушение, за исключением от-

дельных случаев. Но новый Кодекс в настоящий 

момент времени так и остается «проектом», нахо-

дящимся на доработке по результатам обществен-

ного обсуждения. 

Вместе с тем, норма, становившая ответствен-

ность Заказчика за нарушение сроков оплаты 

СМСП (ч. 9 ст. 7.32.3 Кодекса) вступила в силу, и 

Заказчикам необходимо более серьезно относится к 

рискам привлечения к административной ответ-

ственности за возможное совершение правонару-

шений в казанной части. 

Прежде всего, необходимо в организации За-

казчиков четко регламентировать процедуры, свя-

занные с закупочной деятельностью и исполнением 

заключенных договоров. «Положения о закупках» 

утверждаемых Заказчиками в рамках исполнения 

требований Закона № 223-ФЗ чаще всего носят 

бланкетный характер и направлены установления 

взаимоотношений в процессе приведения конку-

рентных процедур. Следовательно, для определе-

ния ролей и бизнес-процессов внутри организации, 

необходимо издание соответствующих локальных 

нормативных актов. Не лишним будет и закрепле-

ние соответствующих обязанностей в должностных 

инструкциях, трудовых договорах сотрудников. 

Кроме того, с целью минимизации рисков, связан-

ных с человеческим фактором сотрудников, рацио-

нально и эффективно внедрить на предприятии ап-

паратно-программный комплекс, позволяющий 

осуществлять мониторинг бизнес-процессов в авто-

матическом режиме. 

Так же, учитывая отсутствие специальных 

нормативных актов определяющих условия догово-

ров, возможно «злоупотребления» Заказчиков, так 

в частности в определении увеличенного срока 

приемки работ. Заказчики нередко затягивают срок 

оплаты, нарушая частный финансовый интерес 

контрагента путем установления увеличенного 

срока приемки выполненного обязательства и зна-

чительного срока оформления документов такой 

приемки [16. с. 89]. 

Резюмируя, приходим к выводу, что введение 

административной ответственности за нарушение 

сроков оплаты СМСП для отдельных видов юриди-

ческий лиц, в условиях продолжающееся неста-

бильной социально-экономической ситуации, свя-

занной в том числе с продолжающимся негативным 

влиянием пандемии вызванной распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, поз-

волит гарантировать стабильное ведение предпри-

нимательской деятельности для указанных субъек-

тов, повысит «привлекательность» участия в закуп-

ках, что в свою очередь позволит Заказчикам 

заключать контракты на более выгодных условиях. 
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Abstract 

The article discusses some of the features of the trial when concluding a pretrial cooperation agreement; the 

use and implementation of new criminal procedural procedures and legal institutions that allow to attract persons 

from organized groups and criminal communities to cooperation. 

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые особенности судебного разбирательства при заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве; использование и внедрение новых уголовно-процессуальных про-

цедур и правовых институтов, позволяющих привлечь к сотрудничеству лиц состоящих в организованных 

группах и преступных сообществах. 
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На сегодняшний момент у государства в прио-

ритете стоит задача по эффективному противодей-

ствию преступности, снижению уровня преступле-

ний, и обеспечению своевременной и максималь-

ной раскрываемости дел. Рассмотрим статистику, 

приведенную «Росстат», по которой число преступ-

лений совершенных в соучастии выросли в 2019 

году на 3.1% до 15.6 тыс. преступлений. При этом, 

отмечают в ведомстве, удельный вес таких деяний 

в общем числе расследованных преступлений в со-

участии увеличилось с 7,1% в 2018 году до 7,4% в 

2019-м. Можно сделать вывод, что совершение пре-

ступлений в соучастии постепенно набирает обо-

роты, что недопустимо. Данная проблема требует 

внимания. В связи с этим требуется использование 

и внедрение новых уголовно-процессуальных про-

цедур и правовых институтов, позволяющих при-

влечь к сотрудничеству лиц состоящих в организо-

ванных группах и преступных сообществах. 

В 2009 году 29 июня вступил в силу федераль-

ный закон №141-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации», 

который ввел в УПК РФ главу 40.1. «Особый поря-

док принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве.». Это 

новшество позволило заключать соглашения с об-

виняемым на взаимовыгодных условиях. Данная 

глава внесла огромный вклад в раскрытие уголов-

ных дел, так как обвиняемый, заключивший согла-

шение о сотрудничестве, содействует в раскрытии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/cd09a72744f05daeda99a3daadc778cb3f9436ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/cd09a72744f05daeda99a3daadc778cb3f9436ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/cd09a72744f05daeda99a3daadc778cb3f9436ca/
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и расследовании преступления, изобличении и уго-

ловном преследовании других соучастников пре-

ступления, розыске имущества, добытого в резуль-

тате преступления. При выполнении своих обяза-

тельств подозреваемый или обвиняемый получает 

ряд льгот при назначении наказания. 

Следует отметить, что введение такого основа-

ния для применения особого порядка судебного 

разбирательства, как досудебное соглашение о со-

трудничестве, воспринимается многими правопри-

менителями и учеными весьма неоднозначно. В це-

лом большинство российских ученых-юристов схо-

дятся во мнении, что процедура досудебного 

соглашения о сотрудничестве отображает общеми-

ровые тенденции развития уголовного судопроиз-

водства и может стать весьма эффективной мерой 

отправления правосудия с наименьшими матери-

альными и временными затратами. 

Также стоит рассмотреть и ответственность за 

нарушение досудебного соглашения о сотрудниче-

стве как со стороны подозреваемого (обвиняемого), 

так и со стороны государства. 

Ответственность подозреваемого (обвиняе-

мого) регламентируется статьей 63.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. В случае если 

установлено, что лицом, заключившим досудебное 

соглашение о сотрудничестве, были предоставлены 

ложные сведения или сокрыты от следователя либо 

прокурора какие-либо иные существенные обстоя-

тельства совершения преступления, суд назначает 

ему наказание в общем порядке без применения 

льгот смягчающих наказание, касающихся размера 

и срока наказания. 

Что касается ответственности государства, то 

тут нельзя определенно сказать. С одной стороны 

законодатель предусмотрел возможность обжало-

вать как постановление следователя об отказе в 

удовлетворении ходатайства подозреваемого (об-

виняемого), так и постановление об отказе в удо-

влетворении ходатайства о заключении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве. Данная воз-

можность предоставляет гарантию рассмотрения 

ходатайства подозреваемого (обвиняемого) в слу-

чае личной неприязни следователя или прокурора. 

А с другой стороны, говоря о роли суда при заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве, 

следует отметить, что в ч.4 ст.317.7 закреплена обя-

занность суда в ходе судебного разбирательства ис-

следовать исполнение обвиняемым взятых на себя 

обязательств. Однако законодатель не поясняет, 

означает ли это, что суд, придя к выводу, что каче-

ство и количество представленных обвиняемым 

сведений недостаточно для смягчения ответствен-

ности и наказания, соответствующее соглашение 

аннулируется, а дело подлежит рассмотрению в об-

щем порядке. Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что удостоверение прокурором полноты и 

правдивости сведений, сообщенных обвиняемым, 

не является их окончательной оценкой (ч. 2 ст. 

317.5 УПК РФ), а представляет собой лишь мнение 

прокурора о том, насколько заявленные в соглаше-

нии намерения о содействии обвиняемого подтвер-

дились в ходе предварительного следствия. 

В качестве примера действия досудебного со-

глашения о сотрудничестве хочу привести решение 

судьи Бийского городского суда Алтайского края 

Новоселовой И.М. по делу № 1-663/2020 от 

25.09.2020 

«В судебном заседании государственный об-

винитель подтвердил активное содействие подсу-

димого Жукова Т.А. следствию в раскрытии и рас-

следовании преступления, выразившееся в том, 

что, после заключения досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве , он подробно рассказал о 

своей роли и роли других участников в организо-

ванной группе при совершении преступления и 

схеме хищения имущества Акционерного обще-

ства, используемой участниками группы, о спло-

ченности участников группы, наличии единой цели 

и систематическом характере преступной деятель-

ности, методах преступной деятельности, продол-

жаемом периоде совершения преступления, об из-

вестных ему лицах, которые вступили в состав ор-

ганизованной группы и совместно с ним 

участвовали в преступной деятельности, сведения 

об обстоятельствах подготовки к совершению пре-

ступлений, в том числе о распределении ролей 

среди соучастников при совершении преступлений, 

о методах противодействия со стороны участников 

преступной группы службе безопасности Акцио-

нерного общества и правоохранительным органам, 

о действиях каждого соучастника при совершении 

преступления, иных обстоятельствах его соверше-

ния, о конкретных эпизодах совершения хищений в 

период с 01.01.2016 по 04.05.2018, в том числе но-

вых, неизвестных органам предварительного след-

ствия, о местах сбыта похищенного имущества и 

методах сокрытия фактов хищения имущества от 

учета Акционерного общества. В том числе, благо-

даря показаниям Жукова Т.А. были изобличены и 

привлечены к уголовной ответственности иные 

лица, совершавшие хищение имущества Акционер-

ного общества в составе организованной группы в 

период с 01.01.2016 по 04.05.2018, причастность 

которых ранее установлена не была. 

Суд приговорил: Признать Жукова Т.А. винов-

ным в совершении преступления, предусмотрен-

ного п.п. «а,б» ч.4 ст. 158 УК РФ, и назначить ему 

наказание в виде лишения свободы сроком на 3 

(ТРИ) гола 6 (ШЕСТЬ) месяцев, со штрафом в раз-

мере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Исходя из приведенного примера, можно сде-

лать вывод, что досудебное соглашение о сотруд-

ничестве является выгодной сделкой для обеих сто-

рон. Государство в лице уполномоченных органов 

выявило обстоятельства не известные ранее, полез-

ные для следствия, а Жуков Т.А. получил наказание 

в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 меся-

цев, со штрафом в размере 100 тыс. рублей, с усло-

вием, что санкция ч.4 ст.158 УК РФ определяется 

как «лишением свободы на срок до десяти лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей». 

Подводя итоги выше изложенного, хочу согла-

ситься с тем, что введение в действующее уголов-

ное и уголовно-процессуальное законодательство 

https://legalquest.ru/ugolovnoe-pravo/ponyatie-priznaki-i-znachenie-souchastiya-v-prestuplenii-vidy-souchastnikov-osnovaniya-i-predely-ix-otvetstvennosti-ekscess-ispolnitelya-prestupleniya.html
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
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института «досудебное соглашение о сотрудниче-

стве» было правильным решением законодателя, 

потому что данное соглашение стало эффективным 

способом быстрого раскрытия и расследования 

тяжких и особо тяжких преступлений в соучастии. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ по 

многим проблемным вопросам в части применения 

института досудебного соглашения о сотрудниче-

стве дало четкие и однозначные разъяснения, что 

позволяет повысить эффективность и действен-

ность правоохранительных органов в противодей-

ствии преступности и выработать определенный 

алгоритм действий с лицами, согласившимися на 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 
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Abstract 

The article is devoted to the peculiarities of studying the numbering of multi-digit numbers in primary school 

according to various educational programs. It is based on the analysis of the educational and methodological com-

plexes "School of Russia", "Harmony", "Perspective", the technology of enlarging didactic units (UDE) by P. M. 

Erdniev, the courses of developmental training by L. V. Zankov, D. B. Elkonin, V. V. Davydov. 

Аннотация 

Статья посвящена особенностям изучения нумерации многозначных чисел в начальной школе по раз-

личным образовательным программам. В основу положен анализ учебно-методических комплексов 

«Школа России», «Гармония», «Перспектива», технологии укрупнения дидактических единиц (УДЕ) П.М. 

Эрдниева, курсов развивающего обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова.  
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Тема «Нумерация многозначных чисел» завер-

шает изучение вопросов нумерации в начальном 

курсе обучения. Уровень требований к результатам 

обучения младших школьников в соответствии с 

ФГОС НОО во многом определяет преемствен-

ность между IV и V классами. 

Основная задача изучения многозначных чи-

сел сводится к прочному усвоению каждым учени-

ком навыков чтения и записи чисел в пределах чис-

лового ряда, предусмотренного программой, на ос-

нове обобщения представлений о десятичной 

нумерации однозначных, двузначных и трехзнач-

ных чисел. Этим определяются основные методи-

ческие требования к организации изучения нумера-

ции натуральных чисел. Рассмотрим особенности 

изучения целых неотрицательных чисел в образо-

вательных программах «Школа России» (авт. М.И. 

Моро), «Гармония» (авт. Н.Б. Истомина), «Пер-

спектива» (авт. Л.Г. Петерсон), в курсах развиваю-

щего обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. 

Давыдова, в технологии укрупнения дидактических 

единиц (УДЕ) П.М. Эрдниева, в методических под-

ходах А.А. Столяра [1, 5]. 

При расширении множества чисел последова-

тельно ведется ознакомление с новым классом – 

классом тысяч, структура которого повторяет 

структуру уже известного учащимся класса единиц. 

Этот новый класс также содержит три разряда. Кон-

центрическое построение курса, связанное с посте-

пенным расширением области натуральных чисел 

позволяет соблюсти необходимую постепенность в 

нарастании трудности материала и создает хоро-

шие условия для совершенствования формирую-

щихся знаний, умений, навыков. По описанному 

выше пути, предлагают идти А.А. Столяр, М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Н.Б. Истомина, Л.Г. Петерсон 

[2, 3, 4,5]. И.И. Аргинская (система Занкова Л.В.) 
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также придерживается концентрического построе-

ния курса изучения натуральных чисел. Но знаком-

ство с классами имеет некоторую особенность. А 

именно, учащиеся вначале образовывают разряды, 

записывают в таблицу разрядов, а затем, получив-

шиеся разряды, на последующих уроках, соеди-

няют в классы. Сравнивают названия разрядных 

единиц (три и три тысячи; восемьсот и восемьсот 

тысяч). 

Такое изучение системы записи и чтения чисел 

в начальной школе сводится к обучению детей за-

писывать и по записи читать числа в десятичной си-

стеме. При этом десятичная система, десятичная за-

пись воспринимаются как единственно возможные. 

Чаще всего дети и не подозревают о том, что суще-

ствуют и другие системы записи, системы обозна-

чения чисел. У учащихся откладывается в созна-

нии, что десятичная система – результат многове-

ковой работы мысли человечества над решением 

проблемы: как бесконечное множество чисел запи-

сать конечным числом знаков так, чтобы запись 

легко читалась и облегчала сравнение чисел как не-

что абсолютное и неизменное. Дети не отделяют 

содержание записи от самой записи, содержание и 

смысл понятия числа от формы обозначения его в 

речи и на письме. Последнее же значительно за-

трудняет понимание и освоение, как понятия числа, 

так и способов и форм его обозначения. 

Существуют образовательные программы, где 

в начальном курсе изучения математики сделаны 

попытки преодолеть отмеченные недостатки та-

кого обучения. Наиболее полно вопросы обозначе-

ния чисел представлены в программах и учебниках, 

разработанных Александровой Э.И. (развивающая 

система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова). Они вво-

дят понятия многозначные числа через изучение 

мерок. Где «число выступает как общее отношение 

измеряемой величины к мерке: 
Å

À
=а, где а – любое 

число, А – любой измеряемый предмет (величина), 

Е – любая мера. Тогда, меняя меру, при изменении 

одной и той же величины можно изменить число и 

наоборот» [6]. 

Такой подход к введению центрального мате-

матического понятия (понятия числа) обусловли-

вает и принципиально другое построение про-

граммы – полное отсутствие концентров, характер-

ных практически для всех существующих 

программ. Однако рассмотрение вопросов обозна-

чения числа полностью подчинено идее построения 

теории числа на основе понятия величины. Необхо-

димость строить изучение систем записи на основе 

этой теории мешает авторам показать проблему 

обозначения чисел всесторонне. Представленный в 

этих программах и учебниках подход в силу той же 

необходимости не может быть применен вне си-

стемы изучения чисел на основе понятия величины. 

По программе УДЕ, предложенной П.М. Эрд-

ниевым, некоторые концентры изучаются одновре-

менно (например "Сотня" и "Тысяча"). Изучение 

нумерации многозначных чисел изучается сов-

местно с темой "Величины". Преобразование одних 

единиц в другие закрепляет знания о разрядном со-

ставе числа, совершенствует умения различать раз-

ряды и классы [7]. 

В каком же классе надо начинать изучение ну-

мерации многозначных чисел? Самое раннее изуче-

ние, во 2-м классе, предлагает Э.И. Александрова 

(система Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова). В 3-м 

классе, изучение нумерации отражено у Л.Г. Петер-

сон, Н.Б. Истоминой. На последнем году обучения 

в начальной школе данная тема изучается по про-

граммам И.И. Аргинской (система Л.В. Занкова), 

П.М. Эрдниева и М.И. Моро. А.А. Столяр предла-

гает разделить изучение темы "Числа больше 1000" 

на два этапа. На первом этапе дети знакомятся с 

числами, которые содержат единицы какого-либо 

одного класса (70300, 804), второй этап характери-

зуется числами всех разрядов и классов (703804). 

Автор считает, что данная система изучения помо-

гает упростить обучение детей чтению и записи чи-

сел. 

Каковы же пределы числового ряда для изуче-

ния младшими школьниками? Сейчас, когда дети 

слышат не только о миллионах, но и о миллиардах 

и даже о триллионах, уже нельзя ограничивать их 

рассмотрением чисел в пределах миллиона. По-

этому предусмотрено ознакомление с классами ты-

сяч, миллионов, миллиардов. Это дает возможность 

сформировать и закрепить представления детей о 

том, как образуются классы чисел, научить их чи-

тать, записывать, сравнивать такие числа. Этого 

мнения придерживаются И.И. Аргинская, Л.Г. Пе-

терсон и авторы традиционного курса математики. 

Наглядный материал при изучении нумерации 

многозначных чисел однообразен. Основным 

наглядным пособием считается таблица разрядов и 

классов, так как трудность заключается в невоз-

можности использовать предметные действия. При 

изучении данной темы очень хорошо использовать 

школьные демонстрационные счеты и абак. Счеты 

предлагают использовать М.И. Моро, М.А. Бантова 

и И.И. Аргинская. Абак, предложенный А.А. Сто-

ляром также удобен при изучении нумерации. Ис-

пользуя данные средства наглядности, учащиеся не 

только могут записать число, но и предметно ощу-

тить количество единиц каждого разряда. Творче-

ски работающие учителя усовершенствовали абак, 

предложив отличать разряды цветом (Рис. 1) . 
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класс тысяч класс единиц 

сот. дес. ед. сот. дес. ед. 

     1 

Рис.1 Таблица разрядов и классов 

 

Большой популярностью пользуются такие средства обучения как опорные таблицы (Рис. 2-4) 

 
Рис. 2 Сумма разрядных слагаемых 

 

 
Рис.3 Состав многозначного числа 
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Рис.4 Чтение и запись многозначных чисел 

 

Выполненный анализ обобщили в сводной таблице, где отражены место изучения темы, особенности 

построения арифметики целых неотрицательных чисел, особенности содержания темы «Нумерация мно-

гозначных чисел» (Таблица 1).  

Таблица 1 

Методические аспекты изучения темы «Многозначные числа» 

 
место изу-

чения 

темы 

концентрическое 

построение курса 

класс миллио-

нов (миллиар-

дов и др.) 

позиционные 

системы счис-

ления 

средства 

обучения 

УМК «Школа 

России» (авт. 

М.И. Моро) 

4 класс 
+ 

 

+ 

 

- 

 

таблица, счеты 

 

УМК «Гармония» 

(авт.Н.Б. Исто-

мина)  

3 класс. 
+ 

 

- 

 

- 

 

таблица, кальку-

лятор 

УМК «Перспек-

тива» (авт. Л.Г. 

Петерсон) 

3 класс. 
+ 

 

+ 

 

- 

 

инструкционные 

таблицы 

РО Д.К. Элько-

нина, В.В. Давы-

дова 

2 класс 
- 

 

- 

 

+ 

 

позиционные 

таблицы 

РО Л В. Занкова 4 класс 
+ 

 

+ 

 

- 

 

таблица, 

счеты 

Эрдниев П. М.  4 класс - - - таблицы УДЕ 

Столяр А.А. 3 класс 
+ 

 

- 

 

- 

 

позиционный 

абак 
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Рассмотрев и проанализировав содержание 

учебно-методической литературы по теме "Нуме-

рация многозначных чисел" можно сделать вывод о 

том, что, несмотря на различные подходы к форми-

рованию понятия многозначного числа к концу изу-

чения темы учащиеся должны уметь читать и запи-

сывать многозначные числа, сравнивать их, знать 

разрядный состав числа, последовательность нату-

рального ряда чисел. 

Логико-структурный анализ направлен на со-

вершенствование методики изучения вопросов ну-

мерации целых неотрицательных чисел, на поиск 

путей сокращения времени изучения программных 

вопросов посредством лучшей организации мате-

риала, более разумного перераспределения его по 

разделам и достижения системности знаний. 
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Abstract 

The article positions the views of scientists on the phenomenon of "childhood". Vasyl Sukhomlynskyi's views 

on his understanding and attitude to the world of childhood are characterized; the leading concepts of V. Sukhom-

lynskyi's childhood pedagogy are determined: love for children; devotion of the educator (teacher) to the child, 

faith in its strength; the teacher's ability and need to know the child; childhood protection, childhood ecology. The 

child centered approach is characterized as a leading direction of childhood pedagogy. 

 

Keywords: Vasyl Sukhomlynskyi, childhood, child-centeredness, child-centered approach, childhood 

pedagogy. 

 

Socio-pedagogical category "childhood" has a 

long way of historical and cultural formation not only 

in pedagogical but also in sociological and philosophi-

cal thought. Childhood as a special and incomparable 

period of human development and existence has long 

attracted scientists, teachers, cultural figures of all his-

torical and social epochs, because it is primarily due to 

the socio-cultural development of society. The impetus 

for further study were the leading ideas of teachers of 

the domestic humanistic school of the XVIII-XIX cen-

turies, the scientific basis of which was laid by 

K.D. Ushynskyi and his followers. The problem of 

childhood is reflected in many scientific works, from 

the classics of pedagogy to modern scientists-research-

ers of the pedagogical heritage of the great teacher 

(J.J. Rousseau, J. Korczak, S. Amonashvili, I. Bekh, 

A. Bogush, I. Kon, V. Mukhina and others). In particu-

lar, the philosopher of the sixteenth century. E. Rotter-

dam introduced the concepts of "the world of the child", 

"the world of childhood". Further consideration of this 

phenomenon belongs to Dr. Tideman – the author of a 

special treatise "Observation of the development of 

mental abilities of children", which consolidated the 

understanding of the objective characteristics of the 

child, because doctors understand that it is really im-

possible to treat him/her as an adult. J.J. Rousseau con-

tinued to consider childhood, showing considerable 

cognitive interest in the internal laws of the childhood 

process, as well as love and respect for the little man. 

He has an attempt to determine the main periods in hu-

man life from birth to adulthood, to identify the main 

tasks of education in each period of development. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-maykopskogo-gosudarstvennogo-tehnologicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-maykopskogo-gosudarstvennogo-tehnologicheskogo-universiteta
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The pedagogical dictionary gives the following in-

terpretation of childhood – "the stage of ontogenetic de-

velopment of man, covering the period from birth to ad-

olescence. In psychology, childhood is divided into the 

period of the baby (from birth to one year), early child-

hood (1-3 years), preschool age (3 to 6-7 years) and pri-

mary school age (6-7 to 10-12 р.) » [2, p. 147]. It is 

known that this time precedes adulthood and is charac-

terized by the development of the human body, when 

the most intensely formed higher mental functions. Do-

mestic psychological science has established a view of 

the relationship between psychology and pedagogy, 

which should be based on the teacher's knowledge of 

psychological processes in the child's body – thinking, 

attention, memory, speech, imagination and more. It 

was V.O. Sukhomlynskyi who proved that without 

knowledge of the child's psyche, educational influence 

is impossible. It is necessary to conduct special classes 

on thinking "teach to think, to develop thinking – this 

means to develop in each child both mental spheres 

(figurative and logical-analytical), not to allow one-sid-

edness, but at the same time to direct mental develop-

ment of each child in the direction which most corre-

sponds to its natural inclinations [7, c. 514]. V.O. Su-

khomlynskyi considers childhood as a special period in 

human life, not in terms of preparation for future life, 

but real, unique, original. According to the founder of 

domestic humane pedagogy, it is important for an adult 

to delve deeply into the child's soul and feel its unique-

ness with his soul. Thus, the mental originality of the 

child causes a theoretical and practical study of the 

problems of this period as a special stage in the physi-

cal, mental and social maturation of man, as important 

as the period of independent and productive life. A rel-

atively long period of time in human life is occupied by 

childhood itself, because it is during this period that the 

personality is formed. Sukhomlynsky's pedagogy notes 

childhood as a unique worldview of a small person – a 

person of the surrounding reality, a unique and valuable 

period of understanding the world and himself in this 

world. A rather narrow interpretation of childhood as a 

preparation for adult life is a thing of the past and has 

changed into a full-fledged, meaningful period of hu-

man life with a special perception of the environment. 

In view of the above, the image of childhood, success-

fully substantiated by an outstanding teacher, inspires 

scientific and professional creativity of many genera-

tions of educators. Vasyl Sukhomlynskyi for the first 

time in the domestic pedagogical science from a philo-

sophical standpoint began to interpret the image of 

childhood and its understanding by recognizing the 

uniqueness of the children's world, childhood as human 

life. 

The self-worth of childhood was understood by an 

outstanding pedagogue-scientist in view of its multidi-

mensionality. Note that in the domestic pedagogical 

science, the theory of childhood has not yet been con-

sidered as a whole. Therefore, a scientifically sound ap-

proach of a well-known teacher-practitioner to this 

problem is extremely important for educational theory 

and practice. Consider each dimension separately. The 

first is childhood as an age period of human life. Vasyl 

Oleksandrovych's many years of experience in 

Pavlyshska school, numerous observations of child-

hood of students of different ages, and especially of pri-

mary school age, made it possible to present to the ped-

agogical community an objective description of the age 

characteristics of schoolchildren. Based on the existing 

in psychological and pedagogical science age periodi-

zation of the child's ontogenesis, scientists have identi-

fied three major periods: childhood, adolescence, ado-

lescence, but by type of activity: preschool, primary 

school, secondary school and senior school age. In the 

world-famous scientific works "I give my heart to chil-

dren", "Birth of a citizen", he makes an in-depth analy-

sis of each age of the child's life, its psychophysiologi-

cal features, gives advice on teaching and educating 

children on the above periods of childhood. Childhood 

as an age period plays an extremely important role in 

human life, as in these years its character is formed (up 

to 6-7 years); thinking, language of the child, which are 

further mostly only improved. At this time, the growing 

individual recognizes the moral preconditions of be-

havior in society. According to the teacher-thinker, 

childhood takes a long time, because a young person 

predicts his future life. He emphasized that a child 

should be taught from childhood to "know himself and 

educate himself." 

According to Vasyl Sukhomlynskyi, the world of 

childhood as the second dimension is bright and 

unique, natural and incomparably filled with the beauty 

of life as the beauty of nature itself, which surrounds 

the child. Children's thoughts and experiences, impres-

sions and ideas become the basis for a real picture of 

the world, understanding of its events, the formation of 

moral norms of social life. Vasyl Oleksandrovych 

noted that a child learns the world with his heart, and 

an adult loses this ability because he perceives the 

world with his mind. Experience of experimental work 

at school for 33 years allowed the teacher to generalize 

that intellectually the child develops most intensively 

in the process of involvement in the new, unknown and 

even mysterious, i.e. in the game, fairy tale, fantasy, 

fiction. The fabulous, playful and fantasy content of 

children's life vividly reveals to preschoolers the world 

around them, in all its colors. Based on many years of 

experience, Vasyl Oleksandrovych came to the conclu-

sion that the child himself has a need to feel like a dis-

coverer, a researcher of nature and himself. Curiosity 

stimulates children to cognition, research and experi-

mental activities and is a huge motivation. 

The third dimension: the child's world is charac-

terized by a child's attitude to the environment. Vasyl 

Oleksandrovych believed that childhood is first of all a 

child's way of relating to the world and others, which is 

characterized by a stormy expression of joy, mischief, 

vivid and direct life impressions, sharpness of experi-

ences, daily events, desire for everything joyful, bright, 

cheerful. The life that an outstanding scientist and edu-

cator gave to children allowed us to summarize the fol-

lowing: the child develops as a result of ideas derived 

from the environment, the accumulation of sensory ex-

perience. The beauty of the world around is the source 

of the joys of childhood. Therefore, the pedagogical 

process should be based on the teacher's attention to 

children's feelings, their emotional sensitivity. The 
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world of childhood is different from the world of adults, 

because the child needs a particularly sensitive and at-

tentive attitude of adults, and especially teachers. It is 

in childhood that the foundations of human existence, 

the "human root," are laid. In his famous work "Birth 

of a Citizen", Vasyl Oleksandrovych wrote: "In child-

hood, the human root is laid. Nature does not grind a 

single line – it only lays, and to grind us – parents, 

teachers, society "[3, p. 291]. The work of an educator 

is quite difficult and long, because the consequences of 

his pedagogical influence are distant in time. In this 

work, it is important to ensure that “every child has the 

happiest, dearest, holiest mother, father, brothers and 

sisters, friends. That the child was ready to give every-

thing for the good and joy of the people most dear to 

him, that this giving, creation was the most important 

spiritual need [ibid., P. 292]. 

It is important to look at the childhood of an out-

standing teacher, which will provide an opportunity to 

reconsider the relevant attitude to this phenomenon of 

the pedagogical community. Childhood, according to 

Sukhomlynskyi, is the most important period for a 

growing citizen, because much depends on the educator 

who was around in childhood, led by the path of 

knowledge, putting in the mind and heart eternal truths, 

inspired self-development and improvement. "Having 

access to the fairy-tale palace, whose name is Child-

hood, I always considered it absolutely necessary to be-

come a child to some extent. Only under this condition 

children will not look at you as a person who acci-

dentally broke through the gates of their fairy-tale 

world, as a guardian guarding this world, a guardian 

who does not care what is happening there, inside this 

world, "wrote V.O. Sukhomlynskyi in the book "I give 

my heart to children" [6, p.8]. 

The uniqueness and originality of childhood are 

proved by the multifaceted heritage of the Pavlyshsky 

benefactor, who initiated the humanistic paradigm of 

teaching and education in the pedagogical activity of 

educators of preschool institutions. He laid down the 

cornerstones of the relationship between educator and 

pupils in the pedagogical process, which were embod-

ied in the pedagogical activities of the staff of Pavlysh-

ska school: 

• the principle of equality of the world of adults 

and the world of childhood – equal parts of the human 

world; 

• the principle of dialogism – the world of adults 

and the world of childhood are equal participants in 

communication; 

• subject-subjective principle of interaction be-

tween teacher and students; 

• the principle of coexistence of the world of adults 

and the world of childhood – which should support mu-

tual sovereignty; 

• the principle of freedom as the removal of all 

forms of control over the world of childhood, except for 

the preservation of life and health; 

• the principle of co-development of the world of 

adults and the world of childhood as two parallel pro-

cesses; 

• the principle of unity of the world of adults and 

the world of childhood as a single world of people; 

• the principle of acceptance – according to which 

the child should be perceived as it is. 

Modern educators must comprehensively study 

the world of childhood, learn everything about the 

child, his dreams, abilities, hobbies, so that the child's 

soul does not remain "buttoned shirt." The model of the 

new educational institution was presented to the out-

standing teacher as a "school of joy", where education 

and upbringing would be carried out according to the 

principles of environmentally friendly development of 

children and humane pedagogy. Therefore, the creative 

heritage of the outstanding theorist and practice of na-

tional education has become the basis of competency-

oriented education at all levels. Analyzing the inex-

haustible legacy of Sukhomlynskyi for posterity, Acad-

emician A.M. Bogush in the monograph "Pedagogical 

dimensions of Vasyl Sukhomlynskyi in the modern ed-

ucational space" notes that "the teacher-scientist well 

understood that given to the child by nature, what a 

dominant role is played by childhood in the human life 

cycle" [1, p.112]. The teacher noted: “I will introduce 

children to the world around them so that they discover 

something new in it every day, so that each of our steps 

is a journey to the source of thought and language – to 

the wonderful beauty of nature. I will make sure that 

each of my pupils grows up to be a wise thinker and 

researcher, that each step of cognition ennobles the 

heart and hardens the will ”[6, p. 32]. After all, it is im-

possible to assimilate the surrounding reality without 

the development of imagination, observation, move-

ment of thought to abstract from specific images of ob-

jects, the preschooler with the help of the senses reflects 

the various properties of the environment. The success 

of the preschool child's acquisition of knowledge about 

the world around him depends on the systematic inte-

grated approach of the educator to the formation of nat-

ural ideas and concepts in the preschool institution. The 

general methodological bases of the organization of 

cognition of the environment at preschool age are 

proved in the scientific-methodical literature. In partic-

ular, S.I. Yakymenko proves the dependence of the fol-

lowing factors: the quality of understanding the real 

world through the senses, the number of sensory im-

ages in the brain of a preschooler, the relationship of 

sensory and natural in nature. However, the researcher 

notes that "the child's sensory experience is limited, and 

although during life it is enriched, replenished, but al-

ways represents only a significant element, the share of 

sensory data that are accumulated by mankind and re-

flected in the relevant concepts [8, p. 98]. 

Thus, the connections of a preschool child with the 

outside world contribute to the enrichment of his 

worldview; provide motivation and productivity of de-

velopment, learning and education both in the pre-

school and in the family. 

Analyzing the outstanding works of Pavlyshskyi 

benefactor, we came to the conclusion of the indisput-

able mission of an educator and teacher – to create a 

person, a happy person, making the stay of a small per-

son in an educational institution unforgettable, interest-

ing, joyful. Educating from an early age a person en-

dowed with moral and ethical virtues and civic feelings 

is a priority aspect in the professional activities of 
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teachers and educators. Understanding the phenome-

non of childhood as a unique life and becoming a future 

citizen is extremely important in the institution of pre-

school education in modern conditions. 
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Abstract 

The motives of fairy-tale plots are investigated. The conclusion is made about the commonality of fabulous 

plots that have received a national-specific interpretation from each nation. 

The importance of searching for a historically specific manifestation of the diversity and community of spir-

itual values is emphasized. 

Аннотация 

Рассматривается общность сюжетных линий сказок разных народов, проявляющаяся в судьбах глав-

ных героев. 

Исследуются мотивы сказочных сюжетов. Делается вывод об общности сюжетов сказок, получивших 

национально - специфическую интерпретацию у каждого народа. 

Подчеркивается важность поисков исторически конкретного проявления многообразия и общности 

духовных ценностей. 

 

Keywords: Folklore poetics, folklore, myth, bilingualism, literary studies, cultural and ethnic formation of 

personality, spiritual values. 

Ключевые слова: Фольклорная поэтика, фольклор, миф, двуязычие, литературоведение, культурно - 

этническое формирование личности, духовные ценности. 

 

Культурное наследие каждого народа содер-

жит ценные идеи и опыт его восприятия. Формиро-

вание эстетически развитой и литературно образо-

ванной двуязычной личности всегда было связано, 

в первую очередь, с постижением национальной 

культуры, с изучением прогрессивных, унаследо-

ванных от прошлого, художественных традиций 

народа, воплотившихся в народной поэтике. Произ-

ведения устного народного творчества являются 

важнейшим источником развития гуманистической 

культуры, обогащения духовного багажа, формиру-

ющейся личности. Вот почему изучение нацио-

нальной культуры, выявление этнокультурных осо-

бенностей художественного текста в процессе ли-

тературного образования (будь то родная, русская 
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или зарубежная литература, или фольклор) оста-

ется актуальной проблемой культурологи и литера-

туроведения. Знакомство с лучшими произведени-

ями соответствующих жанров мирового фольклора 

поможет увидеть за сходством фольклорных моти-

вов, сюжетов и образов сходные пути историче-

ского развития и трудового опыта, осознать при-

роду непреходящих человеческих ценностей. 

Многогранный процесс культурно-этниче-

ского формирования личности все теснее перепле-

тается с необходимостью изучения родного нацио-

нального фольклора, являющегося для каждого 

народа средоточением его художественного гения 

и философии. Главный урок, который преподает 

нам фольклор, обнаруживается в процессе конкрет-

ного анализа его многочисленных жанров. Он со-

стоит в целенаправленности выраженных в фольк-

лоре идей, в поучительности духовного опыта, ад-

ресованности человеку - носителю данной 

культуры. 

Из всего наследия предшествующих поколе-

ний Северного Кавказа самую широкую мировоз-

зренческую картину, раскрывающую специфику 

этнического мировидения, даёт мифология. 

Являясь духовным богатством этноса, фольк-

лор способствует развитию и совершенности 

нации. «Классический фольклор, - отмечает М.Я. 

Чиковани, - способствует национальному и куль-

турному прогрессу» [3: 113]. 

Героическое прошлое породило в более позд-

них жанрах фольклора Северного Кавказа опреде-

ленные художественные традиции. Так, например, 

на почве мифологических представлений древних 

людей возникает и развивается жанр сказки. Здесь 

часто встречаются персонажи, которые несут в себе 

отчетливые следы анимистического мировоззре-

ния. Это дочь Солнца и Луны, сын Реки, сын Мед-

ведя и т.п. Но, с другой стороны, персонажи вол-

шебной сказки имеют и реальные исторические 

корни. На смену мифологическим героям приходят 

конкретные люди: крестьяне, князья, ханы. Вол-

шебная сказка сохранила реальные следы давно пе-

режитых эпох, древних отношений. Выделяя мо-

тивы, из которых строиться сказочный сюжет, 

можно прийти к выводу об общности сюжетов ска-

зок, получающих у каждого народа национально - 

специфическую интерпретацию, обусловленную, в 

конечном счете, особенностями его культуры и ми-

ровидения. Цементирующим основанием для та-

кого заключения является представление о мифоло-

гии как определенном взгляде различных народов. 

Так, Илье Муромцу сродни герои Черкесской 

сказки «Бесстрашный Балладж, Ачау-Улу - герой 

карачаевской народной сказки, спасший аул от 

злых элигенов (великанов - людоедов), проявляя 

при этом богатырскую силу, чудеса храбрости, а 

также главный персонаж историко-героических пе-

сен адыгов - Адемиркан» [1: 78]. 

Народная сказка - это своеобразное зеркало, в 

котором отразилось мировоззрение, духовное бо-

гатство нации, ее знания, опыт, мудрость. 

Народная сказка, миф, песня опирается на дей-

ствительность. Способы выражения художествен-

ной правды могут быть самыми различными - от 

фантазий Данте в «Божественной комедии» до гро-

теска Рабле в «Г аргантюа и Пантагрюэле», от 

народных мифов о Прометее до философских поэм 

Мильтона, от романтических антитез Г юго до реа-

листической панорамы Бальзака в «Человеческой 

комедии». Главным критерием художественной 

правды здесь выступает общее требование - соот-

ветствие той концепции, которая выражена в образ-

ной форме, исторической правде, общекультурной 

тенденции того времени и того народа, где создава-

лось произведение. Все его компоненты интере-

суют нас не с точки зрения жизнеподобия, а с точки 

зрения полноты и глубины внутреннего содержа-

ния, художественного совершенства, националь-

ного своеобразия. 

Воспитать достойное поколение можно, лишь 

опираясь на культурное наследие его родного 

народа, постоянно обращаясь к неиссякаемому ис-

точнику обогащения духовного облика. 

Чтобы понять поэтическое слово народа, необ-

ходимо знать особенности его художественного 

мышления, образную систему, традиции. 

Непреходящая ценность творческого наследия 

Шекспира, Гете, Бальзака заключается в том, что 

каждое новое поколение самых разных народов 

находит у них ответы на волнующие вопросы о мо-

рали и нравственности, о поисках смысла жизни, о 

проблемных отношениях между людьми. Трагедия 

«Гамлет», написанная четыреста лет назад, не 

только не потеряла своей актуальности сегодня, но 

и является одним из могучих источников культуры 

человечества. 

Понять характер Гамлета - мыслителя и гума-

ниста помогают его монологи, в которых лейтмоти-

вом звучит слова: душа, сердце, мысль. 

Успешное усвоение произведений зарубежной 

литературы возможно при тщательно продуманной 

подготовительной работе, которая включает в себя 

комплексный предварительный комментарий пре-

подавателя, направленный на устранение предпо-

лагаемых трудностей, с которыми студенты неиз-

бежно столкнуться в процессе изучения текста. 

Кроме того, «необходимо привлекать явления, 

факты, свойственные родной культуре учащихся, 

либо типологически сходные, либо конкретно про-

тивоположные явлениям изучаемой в данное время 

зарубежной культуры. Их сопоставление , сравне-

ние, выделение национального специфического и 

общественного начала поможет молодежи лучше 

понять иннонациональное произведение, его ге-

роев, их характеры, мотивы их поступков. Образ 

мыслей, особенности речи», - считает Г.М. Гогибе-

ридзе [1: 166]. 

Культурная многоукладность, национальная 

специфика народов РФ долгое время игнорирова-

лись, заменялись всеобщей, единой культурной мо-

делью общества. 

Но теперь часто под национальной культурой 

понимается только то, что отличает один этнос от 
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другого. Порой игнорируется тот факт, что много-

образие культурных миров не устраняет общечело-

веческих смыслов культуры. Сегодня важны по-

иски исторически конкретного проявления много-

образия и общности духовных ценностей. 

ЮНЕСКО определяет культуру как способ выжи-

вания человечества. 
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