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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Сучасний етап розвитку теорії та прак-

тики вітчизняного конституціоналізму 
ха рактеризується визнанням і реаліза-
цією ідеї соціально-правової держави, 
функціонально орієнтованої на демокра-

тичний розвиток усіх суспільно-політич-
них інститутів. При цьому основна мета 
стратегії розбудови соціально-правової 
держави та громадянського суспільства 
полягає в координації та спрямуванні всіх 
дій суб’єктів конституційно-правових 

О.В. Батанов 

доктор юридичних наук, 

доцент,

старший науковий 

співробітник Інституту

держави та права 

ім. В.М. Корецького 

НАН України 

В.В. Кравченко

кандидат юридичних 

наук, доцент, заслужений 

юрист України, завідувач 

кафедри конституційного, 

адміністративного та 

міжнародного права,

ВНЗ «Університет 

економіки та права 

«КРОК»

У статті досліджено роль конституційних норм у форму-
ванні правової основи місцевого самоврядування в Україні та за-
рубіжних країнах. Наведено класифікацію конституційних норм 
стосовно місцевого самоврядування. Проведено аналіз способів 
конституційно-правової регламентації питань організації та 
функціонування місцевого самоврядування.

В статье исследована роль конституционных норм в форми-
ровании правовой основы местного самоуправления в Украине и 
зарубежных странах. Приведена классификация конституци-
онных норм относительно местного самоуправления. Проведен 
анализ способов конституционно-правовой регламентации воп-
росов организации и функционирования местного самоуправле-
ния.

The article deals with issues concerning the role of constitutional 
norms in shaping the legal framework of local government in Ukraine 
and foreign countries. We present classification of constitutional 
norms, focusing on local government. The analysis methods of 
constitutional and legal regulation on organization and functioning 
of local government. 

Роль конституції у формуванні правової 
основи місцевого самоврядування: 

порівняльний аналіз

Розділ 1

Теорія та історія держави і права; 
історія політичних та правових 

учень. Конституційне право; 
муніціпальне право. 

 Філософія права
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 Теорія та історія держави і права

від  носин на досягнення політичних, пра-
вових, економічних та соціальних цілей 
і цінностей, зафіксованих у Конституції 
України [1]. Водночас, у новітніх, навіть 
фундаментальних [наприклад, 2] вітчиз-
няних роботах із проблематики місцевого 
самоврядування питанням правової осно-
ви місцевого самоврядування приділено 
мало уваги або ж вони взагалі не є окре-
мим предметом дослідження.
Зазначене, у свою чергу, обумовлює 

необхідність дослідження ролі, змісту 
основних напрямів і форм регулюючого 
впливу Конституції України як норматив-
но-правового акта найвищої юридичної 
сили у сфері становлення, розвитку та ре-
формування найважливіших суспільних 
відносин, у тому числі й у сфері місцевого 
самоврядування. Важливого значення при 
цьому набуває вивчення та врахування в 
практиці державного будівництва України 
досвіду зарубіжних країн щодо способів 
конституційно-правового регулювання 
питань місцевого самоврядування, особли-
во в умовах трансформації системи тери-
торіальної організації влади, необхідність 
якої для нашої країни є безсумнівною. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
На сьогодні існує чимало досліджень 

вітчизняних і зарубіжних учених, які пев-
ним чином торкаються проблеми сутності 
конституції, її місця в правовій системі, 
проте методологічні й теоретичні питання 
ролі Конституції України як правової ос-
нови розвитку місцевого самоврядування 
досліджені не повною мірою. Більшість 
праць із цієї проблематики, як правило, 
мають описовий і коментаторський ха-
рактер. Фрагментарним є порівняльний 
аналіз конституційної регламентації міс-
цевого самоврядування в нашій державі та 
зарубіжних країнах.
Окремі аспекти проблеми, порушеної 

у цій статті, висвітлено в працях вітчиз-
няних і зарубіжних конституціоналістів, 
у яких розглядаються поняття, сутність, 
види, юридичні властивості, функції, фор-
ма, особливості мови і стилю, пробле-
ми дотримання й охорони Конституції 
України. Зокрема, значний внесок у до-

слідження цих та інших питань зробили 
такі вчені: В.Б. Авер’янов, А.З. Георгіца, 
М.І. Козюбра, А.М. Колодій, В.В. Копєй-
чиков, С.Л. Лисенков, В.Ф. Мелащенко, 
О.М. Мироненко, О.В. Оніщенко, М.П. Орзіх, 
В.Ф. Погорілко, П.М. Рабінович, В.Ф. Сі-
ренко, О.В. Скрипнюк, І.Д. Сліденко, 
Ю.М. Тодика, П.Б. Стецюк, О.Ф. Фриць-
кий, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко, 
Л.П. Юзьков, О.І. Ющик та інші.
Починаючи з 1990 р., коли у вітчизня-

ній науці розпочалося формування сучас-
них поглядів на місцеве самоврядування, 
окремим аспектам становлення та роз-
витку місцевого самоврядування, особли -
востям його принципів, завдань, функ-
  цій, системи суб’єктів, гарантій і відпо-
відальності приділяли увагу М.О. Бай-
муратов, Ю.Ю. Бальцій, В.І. Борденюк, 
І.П. Бутко, В.А. Григор’єв, Р.К. Давидов, 
В.М. Кампо, М.І. Корнієнко, П.М. Люб-
ченко, Н.В. Мішина, М.П. Орзіх, Б.А. Пе-
режняк, В.Ф. Погорілко, О.В. Прієшкіна, 
М.О. Пухтинський, П.А. Ткачук, Г.В. Ча-
пала та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Ознайомлення з сучасними науковими 

публікаціями дає змогу зробити висновок, 
що низка питань становлення, організації 
та функціонування інституту місцевого 
самоврядування в нашій країні, його пра-
вової основи ще не висвітлені належним 
чином. Це стосується й ролі Конституції 
України як правової основи розвитку міс-
цевого самоврядування, її завдань і функ-
цій з точки зору становлення муніципаліз-
му та ефективної моделі територіальної 
організації влади.
Зокрема, проблемними залишаються 

питання:
– визначення територіальної основи 

міс цевого самоврядування;
– змісту конституційних положень що-

до визнання і гарантування місцевого са-
моврядування та їх реалізації на практиці;

– адекватного відтворення в Конститу-
ції України принципів Європейської хартії 
місцевого самоврядування [3];

– забезпечення державою виконання 
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органами місцевого самоврядування на-
даних їм законом окремих повноважень 
органів виконавчої влади тощо.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Автори ставлять за мету узагальнення 

способів конституційно-правової регла-
ментації питань організації та функціону-
вання місцевого самоврядування в Україні 
та зарубіжних державах, формулювання 
пропозицій до визначення пріоритетів і 
напрямів реформування системи тери-
торіальної організації влади в Україні.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Найважливіші відносини, що виника-

ють у процесі організації та функціону-
вання місцевого самоврядування в нашій 
країні, становлять норми-принципи Кон-
ституції України, які закріплюють, зокре-
ма, територіальну організацію місцевого 
самоврядування, порядок і форми його 
здійснення, структуру органів місцевого 
самоврядування, принципи формування 
та використання комунальної власності, 
гарантії самоврядних прав територіальних 
громад.
Ці норми містяться в понад 20 статтях 

конституції, їх можна систематизувати в 
такі групи:

1. Норми, у яких закріплюються засади 
конституційного ладу, народовладдя, рів-
ність усіх форм власності, гарантується 
місцеве самоврядування. До них відно-
сяться:
визнання та гарантування місцевого са-

моврядування (ст. 7);
здійснення народом влади безпосеред-

ньо і через органи місцевого самовряду-
вання (ст. 5);
самостійність місцевого самоврядуван-

ня (його органи не входять до системи 
органів державної влади) (ст. ст. 5, 140);
визнання і рівний захист усіх форм влас-

ності, включаючи комунальну (ст. 13);
зобов’язаність органів місцевого самов-

рядування діяти лише на підставі, у межах 
повноважень та у спосіб, що передба-
чені Конституцією та законами України 
(ст. 19).

2. Норми, у яких регламентується діяль-
ність місцевого самоврядування щодо за-

безпечення прав і свобод людини та гро-
мадянина, зокрема права:
ознайомитися в органах місцевого са-

моврядування з відомостями про себе, які 
не є державною або іншою захищеною за-
коном таємницею (ст. 32);
брати участь у місцевих референдумах, 

вільно обирати і бути обраними до органів 
місцевого самоврядування (ст. 38);
рівного доступу до служби в органах 

місцевого самоврядування (ст. 38);
проводити збори, мітинги, походи і де-

монстрації, про проведення яких завчасно 
сповіщаються органи місцевого самовря-
дування (ст. 39);
індивідуального чи колективного звер-

нення (петиції) до органів місцевого само-
врядування (ст. 40);
користування для задоволення своїх 

потреб об’єктами права комунальної влас-
ності (ст. 41);
соціального захисту, яке гарантується 

створенням мережі комунальних закладів 
для догляду за непрацездатними (ст. 46);
громадян, які потребують соціального 

захисту, на отримання від органів місце-
вого самоврядування житла безоплатно 
або за доступну для них плату (ст. 47);
безоплатного отримання медичної до-

помоги в комунальних закладах охорони 
здоров’я (ст. 49);
на освіту, яке забезпечується її доступ-

ністю і безоплатністю в комунальних нав-
чальних закладах (ст. 53);
відшкодування за рахунок місцевого 

бюджету матеріальної та моральної шко-
ди, завданої незаконними рішеннями, дія-
ми чи бездіяльністю органів місцевого са-
моврядування, їх посадових і службових 
осіб при здійсненні ними своїх повнова-
жень (ст. 56). 

3. Норми, що закріплюють правові, ор-
ганізаційні, матеріальні та фінансові осно-
ви місцевого самоврядування, вони, зок-
рема, стосуються:
порядку призначення чергових і поза-

чергових виборів до органів місцевого са-
моврядування (ст. 85);
підзвітності та підконтрольності міс-

цевих державних адміністрацій радам у 
частині повноважень, делегованих їм від-
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повідними районними чи обласними рада-
ми (ст. 118);
обов’язку місцевих державних адмініст-

рацій забезпечувати взаємодію з органами 
місцевого самоврядування та реалізацію 
повноважень, делегованих відповідними 
радами (ст. 119); 
складу представницьких органів місце-

вого самоврядування та принципів їх фор-
мування (ст. 141);
матеріальної та фінансової основи міс-

цевого самоврядування (ст. 142);
державної підтримки місцевого самов-

рядування (ст. 142);
предметів відання та повноважень міс-

цевого самоврядування (ст. 143);
можливості делегування органам міс-

цевого самоврядування окремих повнова-
жень органів виконавчої влади (ст. 143);
права органів місцевого самовряду-

вання в межах повноважень, визначе-
них законом, приймати рішення, які є 
обов’язковими на відповідній території 
(ст. 144);
необхідності законодавчого врегулю-

вання питань організації місцевого само-
врядування, діяльності та відповідально-
сті органів місцевого самоврядування 
(ст. 146).

4. Норми, у яких закріплено правові 
гарантії місцевого самоврядування. Вони 
стосуються: 
заборони займатися підприємницькою 

діяльністю для посадових і службових 
осіб органів місцевого самоврядування 
(ст. 42);
підстав і порядку зупинення рішень 

органів місцевого самоврядування та 
звернення до суду з метою їх оскарження 
(ст. 144);
судового захисту прав місцевого самов-

рядування (ст. 145).
Усі вказані конституційні норми-при-

нципи є обов’язковими для дотримання 
насамперед державою, яка у своїй діяль-
ності, реалізуючи свої функції (політич-
ну, економічну, соціальну тощо), повинна 
створювати оптимальні умови для розвит-
ку локальної демократії в Україні.
Конституція заклала основи запровад-

ження сучасної ліберальної моделі міс-

цевого самоврядування, що зумовило 
визнання прав територіальних громад на 
самоврядування та створило певні пра-
вові межі інституціоналізації муніципаль-
ної влади як самостійного виду публічної 
влади в Україні. Так, наприклад, за ст. 7 
конституції «визнається» місцеве самов-
рядування, що ставить цей інститут у ранг 
природного права територіальної громади, 
а якщо брати за основу ст. 140 Основного 
закону України, у якій ідеться про тери-
торіальну громаду як первинний суб’єкт 
місцевого самоврядування, то можна дій-
ти висновку, що вибір у нашій країні було 
зроблено на користь громадівської теорії 
місцевого самоврядування [4]. 
До речі, саме громадівське муніципаль-

не праворозуміння знайшло своє втілення 
в перших конституційних актах на євро-
пейському континенті. Сама поява тер-
міну «самоврядування» (selfgovernment) 
пов’язана з історією Англії. Починаючи 
з кінця ХVІІІ ст. цей термін в англійській 
науці використовується для характеристи-
ки особливостей організації державного 
ладу як стану народу, що самоврядуєть-
ся за допомогою парламенту та місцевих 
представницьких органів, за діяльністю 
яких немає будь-якої адміністративної 
опіки зовні [5, с. 119]. На думку Ю. Па-
нейка [6, с. 18], поширенню терміну «міс-
цеве самоврядування» сприяв німецький 
учений Р. Гнейст, який пристосував анг-
лійське «selfgovernment» до умов органі-
зації місцевої влади в Пруссії середини 
ХІХ століття. При цьому він скористався 
німецьким «Selbstverwaltung», яке іден-
тифікував із «selfgovernment», а це, як 
стверджує Ю. Панейко, було помилкою, 
оскільки «selfgovernment» − форма прав-
ління парламентської держави, що є про-
тилежною до «government by prerogative» 
– форма правління, яка іменується абсо-
лютною монархією. А сам термін «місце-
ве самоврядування» Р. Гнейст узяв із пра-
ці Сміта «Local Selfgovernment», який для 
позначення англійської місцевої адмініст-
рації вживає слова «local self-government» 
(у сучасній британській юридичній лі-
тературі використовується термін «local 
government»). У перекладі з німецької як 
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«местное самоуправление» цей термін 
прийшов до Росії та як «місцеве самовря-
дування» − до України.
У 1831 р. проблема місцевого самовря-

дування набула практичного характеру: у 
Конституції Королівства Бельгія було за-
кріплено громадівську владу, що існувала 
поряд із законодавчою, виконавчою та су-
довою і була рівноправною з ними. Таким 
чином, на рівні основного закону держави 
було визнано теорію «вільної громади». 
Ця традиція зберігається в законодавст-
ві країни й нині, що підтверджує аналіз 
Конституції Королівства Бельгія (у ред. 
2007 р.). Бельгійська конституційно-пра-
вова доктрина без застережень визнає 
політичний характер муніципальної влади 
комун і провінцій. Водночас, на сьогодні 
реалізація теорії «вільної громади» у прак-
тиці муніципального будівництва в країні 
здійснюється з певними застереженнями, 
оскільки передбачає політичне протистав-
лення державної та муніципальної влади.
Стосовно муніципального досвіду ін-

ших держав сучасної Європи, то нині в 
найбільш чистому вигляді «громадівсь-
ку (господарську)» концепцію місцевого 
самоврядування втілено в законодавстві 
Австрії. Концепція місцевого самовряду-
вання, що склалася в науці конституцій-
ного права Швейцарі, є синтезом теорії 
«вільної громади» та «громадівської (гос-
подарської)» теорії місцевого самовряду-
вання. На розвиток концепцій місцевого 
самоврядування, що панують у держав-
но-правовій доктрині цієї країни, суттєво 
вплинули особливості конституційного 
розвитку. Швейцарські конституціоналіс-
ти переконані в тому, що автономне міс-
цеве самоврядування є основою швей-
царського федералізму та народовладдя 
[7, c. 12-13].
Отже, як показує світовий досвід, пе-

редумовою муніципалізму та конститу-
ціоналізму є не лише наявність історич-
них, духовних, економічних, політичних 
та інших устоїв суспільства і держави. 
Необхідним компонентом стійкого муні-
ципального розвитку виступає наявність 
стабільного нормативно-правового фунда-
менту. Насамперед ідеться про наявність 

конституції та чіткої конституційної мо-
делі муніципальної демократії. До того ж, 
в умовах перехідного стану суспільства та 
держави найбільш раціонально говорити 
про корисність самого офіційного тексту 
конституції. Важко забезпечити реаліза-
цію найдемократичніших конституційних 
ідей, а місцеве самоврядування – одна з 
них, якщо замість єдиного тексту існують 
розрізнені рішення. Єдиний текст консти-
туції має системоутворююче значення для 
суспільства та держави, це значний полі-
тико-організуючий і соціально-культур-
ний фактор. Не випадково з прийняттям 
конституції саме й пов’язується закінчен-
ня одного та початок іншого етапу в со-
ціально-політичній історії країни.
Слід зазначити й те, що наявність єди-

ного тексту конституції – безумовно, не 
самоціль. Конституція, як і будь-який за-
кон, не є панацеєю від усіх проблем, вона 
лише створює умови для розвитку того чи 
іншого явища. Конституційне закріплен-
ня принципу місцевого самоврядування 
– це лише перший крок до довготривалого 
процесу самоорганізації населення. Кон-
ституціоналізм тут має прояв у тому, що 
за допомогою конституції визнається або 
закріплюється набір муніципально-пра-
вових інститутів. Основний закон, засно-
ваний на ідеології конституціоналізму та 
демократичного самоврядування, втілює 
їх основні елементи як через текст, так і 
через відповідну практику його застосу-
вання, є стрижнем вільного демократич-
ного ладу, його основною складовою. 
Тому, наприклад, на сучасному етапі роз-
витку українського суспільства необхідно 
усвідомлювати, що конституція жодним 
чином не продукує політичних, економіч-
них або соціальних реформ і не створює 
демократії та місцевого самоврядування.
Утім, безсумнівно, що наріжним ка-

менем серед джерел публічного права та 
нормативно-правової основи місцевого 
самоврядування була і залишається кон-
ституція. Вона виступає передумовою 
конституційного ладу, визначає основи 
правового статусу людини та громадяни-
на і систему місцевого самоврядування, 
створюючи правову основу прямого наро-
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довладдя, розмежовуючи державну владу 
та місцеве самоврядування як різні форми 
публічної влади.
У зв’язку з цим, природно, саме конс-

титуція є пріоритетною нормативно-пра-
вовою основою місцевого самоврядуван-
ня, що характерно для всіх країн, у яких 
воно визнається державою. Так, згідно з 
Конституцією Республіки Албанія народ 
здійснює суверенітет через своїх пред-
ставників або безпосередньо (ст. 2), а від-
повідно до ст. 13 місцеве управління в цій 
країні ґрунтується на основі принципу де-
централізації влади та будується за прин-
ципом місцевої автономії; згідно зі ст. 2 
Конституції Республіки Вірменія влада в 
державі належить народові, яку він здій-
снює через вільні вибори, референдуми, 
а також через передбачені конституцією 
державні органи, органи місцевого само-
врядування та посадових осіб; відповідно 
до ст. 2 Конституції Республіки Болгарія 
ця країна – унітарна держава з місцевим 
самоврядуванням; згідно зі ст. 2 Консти-
туції Грузії питання місцевого значення 
громадяни вирішують за допомогою міс-
цевого самоврядування без шкоди для су-
веренітету країни, при цьому порядок ут-
ворення, повноваження органів місцевого 
самоврядування та їх відносини з держав-
ними органами визначаються органічним 
законом.
Така конституційна регламентація міс-

цевого самоврядування в зарубіжних краї-
нах дає змогу зробити висновок, що кон-
цептуально органи місцевого самовряду-
вання не входять до державного механізму 
і тому місцеве самоврядування, принаймні 
гіпотетично, можна розглядати як окрему 
форму реалізації народом належної йому 
влади та фундаментальний інститут конс-
титуційного ладу.
Адже, наприклад, відповідно до ст. 7 

Конституції Республіки Польща органи 
публічної влади діють на основі та в ме-
жах права, а у ст. 16 зазначено, що тери-
торіальне самоврядування бере участь у 
здійсненні публічної влади. Згідно зі ст. 7 
Конституції Республіки Македонія осно-
воположними цінностями конституційно-
го устрою країни є поділ державної влади 

на законодавчу, виконавчу та судову, а та-
кож місцеве самоврядування. Показовою 
в цьому плані була формула Конституції 
Республіки Венесуела 1953 р. (нині діє 
конституція 1999 р.), якою передбачалося, 
що муніципальна влада здійснюватиметь-
ся в кожному окрузі штатів, федерально-
му окрузі та на федеральних територіях 
Муніципальною радою, автономною в 
питаннях фінансового, економічного й 
адміністративного управління без інших 
обмежень, крім встановлених цією кон-
ституцією (ст. 18). Аналогічний підхід 
зустрічаємо й у Конституції Республіки 
Намібія, у ст. 102 якої зазначено, що «по-
няття «місцева влада» містить у собі всі 
муніципальні, громадські, селищні ради 
та інші заклади місцевого самоврядуван-
ня, визначені спеціальним законом».
Важливе концептуальне значення ма-

ють і обсяг, зміст, структура конститу-
ційної регламентації місцевого самовря-
дування. Питання місцевого самовряду-
вання й управління знаходять неоднакове 
відображення в конституціях різних країн: 
в одних про це взагалі не йдеться – ці пи-
тання регулюються лише в спеціальному 
законодавстві; в інших – основи місцевого 
самоврядування й управління закріплю-
ються коротко та в загальній формі; у 
третіх (особливо новітніх) – ідеться широ-
ко та детально з виділенням спеціальних 
глав, розділів тощо. 
Як правило, питанням місцевого само-

врядування в конституціях присвячено 
окремий розділ, невеликий за обсягом – до 
однієї сторінки. Виключеннями є Консти-
туція Швеції, де згадки про місцеве само-
врядування трапляються в різних місцях 
тексту, та Норвегії, де є, власне, лише одна 
згадка про муніципалітети та графства з 
приводу місцевих виборів (не до самих 
муніципалітетів та графств, а в тому сенсі, 
що ці утворення є структурними одини-
цями виборчої системи до парламенту). 
У федеральній Конституції Федеративної 
Республіки Німеччина встановлено най-
більш загальні принципи самоврядування, 
яких повинні дотримуватися федеральні 
землі у своїх конституційних актах.
Фундаментальною за обсягом і змістом 
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є конституційна регламентація місцевого 
самоврядування в Королівстві Іспанія. Зок-
рема, у його конституції виділяються гла-
ва 2 «Про місцеву адміністрацію» та гла-
ва 3 «Про автономні співтовариства», які 
містять дев’ятнадцять статей. Об’ємною 
є відповідна частина Конституції Італій-
ської Республіки, у якій виділяється глава 
V «Області, провінції, комуни», що скла-
дається з двадцяти статей.
Аналогічний підхід був властивий Полі-

тичній Конституції Колумбії від 1866 р. 
(нині діє конституція 1991 р.), частина 18 
«Управління департаментами та муніци-
палітетами» якої складалася з двадцяти 
статей, та Конституції Індії, у якій є час-
тина IX «Панчаяти» і частина IXA «Муні-
ципалітети», що містять шістнадцять ста-
тей. Показовою в цьому відношенні є й 
регламентація місцевого самоврядування 
в Еквадорі, конституція якого присвятила 
місцевому самоврядуванню вісім статей. 
У Конституції Португалії організації міс-
цевої влади відведено цілий розділ, що 
включає п’ять глав і близько тридцяти 
статей. Також, для порівняння зазначимо, 
що, наприклад, Конституція Перу 1933 р., 
яка діяла до 1980 р. (нині − конституція 
1993 р.), присвячувала місцевому само-
врядуванню вісімнадцять статей. Однак, 
найбільшої уваги органам місцевого само-
врядування приділяє чинна Конституція 
Уругваю 1966 р., розділ ХVІ якої «Про 
уряд та управління департаментів» скла-
дається з 12 глав, що містять 44 статті.
Самостійні розділи, які регламентують 

питання місцевого самоврядування, виді-
ляються в конституціях Угорщини (Глава 
IX. Місцеве самоврядування), Хорватії 
(VI. Організація місцевого самоврядуван-
ня та управління), Вірменії (глава 7 «Те-
риторіальне управління і місцеве самов-
рядування»), Білорусі (розділ V «Місцеве 
самоврядування»), Казахстану (розділ VIII 
«Місцеве державне управління і самовря-
дування»), Киргизії (глава 7 «Місцеве са-
моврядування»), Росії (глава 8 «Місцеве 
самоврядування») тощо.
Отже, як правило, у конституціях за-

рубіжних країн багато уваги приділяєть-
ся питанням місцевого самоврядування, 

хоча це не є всеосяжною тенденцією. Так, 
наприклад, у конституціях країн Карибсь-
кого басейну взагалі немає положень, що 
закріплювали б форму національно-де-
ржавного устрою, визначали б адміністра-
тивно-територіальний поділ і систему 
органів місцевого самоврядування. У них 
не згадується навіть про те, що ці питання 
повинні регулюватися в чинному законо-
давстві.
Стосовно інших країн цієї частини сві-

ту, то варто зазначити, що латиноамери-
канське місцеве управління та місцеве 
самоврядування мають багатовікову тра-
дицію, яка сягає своїм корінням общинної 
демократії та територіального управління 
індіанців Мезоамерики та Південної Аме-
рики, міського, общинного та провінційно-
го самоврядування середньовічної Іспанії. 
У більшості конституцій цих держав, як 
ми зазначали, регулювання місцевого са-
моврядування має достатньо деталізова-
ний характер. Муніципальний розвиток 
Мексики, Перу, Колумбії, Еквадору, особ-
ливості муніципально-правової концепції 
кожної з цих країн знайшли своє відоб-
раження у своєрідній теорії та практиці 
сучасного латиноамериканського муні-
ципалізму, у тому числі – конституційній 
моделі місцевого самоврядування [8; 9].
У цьому контексті своєрідністю та 

різноманіттям характеризується муніци-
пальний устрій та його конституційна 
регламентація на європейському конти-
ненті, у тому числі в країнах, які нещодав-
но розпочали рух у напрямі формування 
локальної демократії та ще не мають ус-
талених муніципальних традицій або ці 
традиції були перервані [10]. Однією з 
європейських країн, що проголошує себе 
«демократичною правовою державою, у 
якій гідність людини, її права та свободи, 
вільний розвиток людської особистості, 
справедливість і політичний плюралізм 
є вищими цінностями та гарантуються», 
але конституцією якої не передбачається 
не лише окремого розділу, присвяченого 
місцевому самоврядуванню, а й узагалі не 
використовується термін «самоврядуван-
ня», є Молдова.
Приклад конституційної регламентації 
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відповідних відносин цієї держави є до-
волі ілюстративним [11]. Абсолютно не 
оперуючи такими категоріями, як: «міс-
цеве самоврядування» або «муніципальна 
влада», у Конституції Республіки Молдо-
ва проголошується належність національ-
ного суверенітету виключно народові цієї 
країни, «що здійснює його безпосередньо 
та через свої представницькі органи у фор-
мах, визначених Конституцією» (частина 
перша ст. 2), та визнає існування в державі 
«публічних влад» (розділ ІІІ), серед яких 
називає «державну владу» (частина друга 
ст. 2), що реалізується на принципах поді-
лу і взаємодії влад (ст. 6), а саме: парла-
мент як «єдину законодавчу владу держа-
ви», виконавчу та судову. Крім того, Ос-
новний закон Республіки Молдова оперує 
терміном «публічне управління» (ст. 96, 
Глава VIII), керівництво яким здійснює 
уряд. Різновидом «публічного управлін-
ня» є «місцеве публічне управління».
Концептуальний аналіз цих конститу-

ційних правоположень Молдови дає мож-
ливість зробити висновок, що на відміну 
від інших держав «нової демократії», у 
тому числі й України, у конституції якої 
не лише проголошено принцип визнання 
та гарантування місцевого самоврядуван-
ня, а й проведено відносно чітке розмежу-
вання між державною владою та місцевим 
самоврядуванням, у Республіці Молдова 
конституційна регламентація організації 
місцевої влади, обмежуючись лаконічни-
ми формулюваннями, по суті не передба-
чає будь-яких механізмів самостійного іс-
нування та функціонування муніципальної 
влади. Так, наприклад, якщо складовою 
концептуальної основи конституційної 
моделі місцевого самоврядування в Поль-
щі, Росії, Україні є відома світовій муні-
ципальній практиці громадівська теорія, 
то в Молдові в повному обсязі реалізовано 
державну концепцію організації місцевої 
влади. 
Аналіз конституційних положень з точ-

ки зору відомих світовій муніципальній 
доктрині теорій походження місцевого са-
моврядування (громадівської, державни-
цької, муніципального дуалізму тощо) має 
не лише важливе академічне значення, а й 

містить у собі колосальний прагматичний 
потенціал. Так, із позицій громадівського 
підходу місцеве самоврядування харак-
теризується наявністю певного суб’єкта 
– територіального колективу – місцевої 
громади, що складається з фізичних осіб 
– мешканців, які постійно живуть, працю-
ють на території відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці, безпосе-
редньо або через сформовані ними муні-
ципальні структури вирішують питання 
місцевого значення. Наприклад, у ст. 142 
Конституції Республіки Болгарія перед-
бачено, що область є адміністративно-те-
риторіальною одиницею, яка проводить 
регіональну політику, здійснює державне 
управління на місцях і забезпечує від-
повідність між національними та місцеви-
ми інтересами, а у ст. 140 встановлено, що 
община має право на свою власність, яка 
використовується в загальнотериторіаль-
них інтересах. Згідно зі ст. 42 Конституції 
Республіки Угорщина, місцеве самовряду-
вання є формою незалежного демократич-
ного управління місцевими громадськими 
справами, формою здійснення місцевої 
влади в інтересах населення.
У цьому контексті важливе концепту-

ально-конституційне значення відіграє й 
те, що місцеве самоврядування має ряд 
особливостей відносно об’єму, діапазо-
ну та правової природи об’єктів свого 
впливу, значна частина яких не є харак-
терною для інших правовідносин. Ос-
новними об’єктами локальної діяльності 
територіальних колективів є, насамперед, 
питання місцевого значення, тобто питан-
ня (справи), що випливають із колектив-
них інтересів місцевих жителів – членів 
відповідних місцевих громад, віднесені 
конституцією, законами і статутом тери-
торіальної громади до об’єктів відання 
місцевого самоврядування, а також інші 
питання, що не відносяться до компетен-
ції органів державної влади.
Прикладом є французька конституцій-

но-правова доктрина, яка виходить із того, 
що держава повинна займатися питаннями 
загальнонаціонального значення, а тери-
торіальні колективи − вирішувати пробле-
ми, пов’язані з місцевими справами, які 
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безпосередньо торкаються повсякденних 
інтересів жителів конкретної місцевості. 
Тому немає необхідності надавати пере-
лік видів діяльності колективу. Будь-яке 
питання стосовно інтересів територіаль-
ного колективу вже в силу самого факту 
входить у його компетенцію, якщо держа-
вою рішення цього питання не визначено 
в складі повноважень іншого колективу.
Так, згідно з п. 2 ст. 104 Конституції 

Чехії «представництво громади приймає 
рішення з питань самоврядування, якщо 
законом на це не уповноважено представ-
ництво територіальної самоврядної оди-
ниці більш високого рівня». У загальному 
вигляді означений принцип проголошено 
в Європейській хартії місцевого самовря-
дування [2], п. 2 ст. 4 якої закріплює, що 
«органи місцевого самоврядування, у ме-
жах, встановлених законом, мають повну 
свободу дій для здійснення власних ініціа-
тив з будь-якого питання, яке не виключе-
не з їхньої компетенції і не віднесене до 
компетенції іншого органу влади».
Отже, місцеве самоврядування, на від-

міну від державної влади, повинно займа-
тися переважно місцевими справами, не 
роблячи спроб брати участь у вирішенні 
загальнодержавних і регіональних справ, 
якщо вони не пов’язані з вирішенням про-
блем місцевих. Так, у ст. 140 Конституції 
Республіки Словенія зазначено, що коло 
обов’язків і функцій, які виконує муні-
ципалітет, повинно бути співвідносним 
зі справами місцевого характеру, що сто-
суються лише відповідного населення. Ці 
справи муніципалітет може вирішувати 
самостійно.
Важливе значення для з’ясування кон-

ституційно-правової природи місцевої 
(муніципальної) влади в зарубіжних краї-
нах мають інші питання, наприклад, щодо 
ступеня автономності місцевого самовря-
дування у визначенні власних організа-
ційних структур. Як правило, деталізація 
структури органів місцевого самовряду-
вання передається на рівень закону та/
або самих органів. Так, у Росії структура 
органів місцевого самоврядування визна-
чається населенням самостійно (ст. 131 
Конституції Російської Федерації), у Фін-

ляндії положення про основні принципи 
комунального управління та завдання, 
покладені на комуни, встановлюються за-
коном (§ 121 Конституції Фінляндії).
У конституціях зарубіжних країн також 

перераховуються головні адміністратив-
но-територіальні одиниці, що становлять 
територіальну основу місцевого самов-
рядування, причому часто за законом за-
кріплюється право створення інших, не 
виписаних у конституції. Так, відповідно 
до ст. 155 Конституції Естонської Респуб-
ліки, «одиницями місцевого самовряду-
вання є волості й міста. Інші одиниці міс-
цевого самоврядування можуть створюва-
тися на засадах та в порядку, встановлених 
законом».
У більшості конституцій зарубіжних 

країн прямо проголошено автономію, не -
залежність органів місцевого самовря ду-
вання, право органів місцевого самовря-
дування захищати свої права в судово-
му порядку тощо. Так, самостійність і 
не залежність органів самоврядування в 
Польщі закріплені конституцією, а також 
іншими законами. Органи місцевого са-
моврядування є юридичними особами з 
повними правами власності та правом на 
здійснення економічної діяльності. При-
чому встановлюється, що самостійність 
одиниць територіального самоврядування 
підлягає судовому захисту (ст. 165 Конс-
титуції Республіки Польща).

Âèñíîâêè
Таким чином, зарубіжний досвід конс-

титуційного регулювання місцевого само-
врядування показує, що конституції біль-
шості країн в основному встановлюють 
загальні принципи утворення та діяль-
ності суб’єктів місцевого самоврядування, 
їх права, уникаючи надмірної деталізації. 
Незважаючи на суттєву концептуальну 
відмінність громадського та державного 
підходів до місцевого самоврядування, 
які відтворюються в конституціях різних 
країн, варто відмітити практичну склад-
ність абсолютного уособлення й про-
тиставлення державної влади та місцевого 
самоврядування навіть в умовах високо-
розвиненої муніципальної демократії.
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Більше того, варто усвідомлювати, що 
критерієм істинності та реальності місце-
вої демократії й самоврядування є не обсяг 
або форма конституційної регламентації, а 
демократичність політичного режиму від-
повідної держави, здатність реалізовува-
ти у ній основні права та свободи людини 
і громадянина, ефективність діяльності 
суб’єктів місцевого самоврядування.
Вказане засвідчує необхідність суттєво-

го оновлення законодавства України про 
місцеве самоврядування з огляду, по-пер-

ше, на необхідність чіткого визначення 
адміністративно-територіальних одини-
ць, що мають слугувати територіальною 
основою місцевого самоврядування за 
умови дотримання принципу повсюдності 
цього інституту; по-друге, на доцільність 
створення правових передумов для фор-
мування дієздатних територіальних гро-
мад; по-третє, на важливість відтворення 
міжнародних принципів і стандартів міс-
цевого самоврядування в українському 
законодавстві.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Дослідження правового мислення крізь 

призму його історичних витоків у проек-
ції на типологію легітимності права дасть 
змогу вивести концепцію типів правового 
мислення, що стане рушійною силою в 
ліквідації прогалини вітчизняних науко-
вих досліджень такої категорії понятійно-
категоріального апарату юриспруденції, 
як правове мислення.
У свою чергу, актуальність вивчення ос-

таннього обумовлена його змістом, оскіль-
ки воно є внутрішньою формою процесу 
розуміння професіоналом-правознавцем 
правової дійсності, результатом якого є 
правова поведінка в контексті позитивно-
го права, що втілюється у правовій куль-
турі професіонала-правознавця, формую-
чи образ професійної правосвідомості.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
У вітчизняній юридичній науці вив-

чення окремих аспектів поняття «правове 
мислення»  подано у працях В. Братасюка, 
А. Бернюкова, Ю. Оборотова, В. Се лі-

ванова, О. Скакун та інших. Однак, у 
російській юридичній науці проблемам 
пра  вового мислення присвячено праці 
А. Аверіна, В. Курьянова, А. Жалінського, 
А. Мордов цева, А. Овчиннікова, В. Риба-
кова та інших. 
Розроблення проблематики легітимно-

сті права та її основних критеріїв відобра-
жено у вітчизняному правовому науково-
му просторі у працях В. Дудченко. Аналі-
зові типів легітимації права присвячено 
праці закордонних учених: Е. Аннерса, 
Г.Дж. Бермана, М. Вебера, Г. Радбурга, 
К. Зейфарта, Г. Кельзена, Ю. Хабермаса, 
О. Хеффе, К.Р. Шмітта та інших. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè 
Вивчення правового мислення в сучас-

них доктринальних реаліях відбувається 
лише крізь призму професійного право-
розуміння, без аналізу природи правового 
мислення та досить часто ототожнюється 
з ним, хоча останнє є його конститутив-
ним елементом. 
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У статті запропоновано звернутись до вивчення правового 
мислення крізь правове явище легітимації права шляхом аналізу 
його дефініції й типології, запропонованої М. Вебером, що дасть 
змогу охарактеризувати харизматичний, традиційний, раціо-
нально-формальний, ціннісно-раціональний  типи правового мис-
лення та сприятиме загальній характеристиці його еволюції.

В статье предложено обратиться к изучению правового 
мышления с помощью правового явления легитимации права пу-
тем анализа его дефиниции и типологии, предложенной М. Вебе-
ром, что позволит охарактеризовать харизматический, тради-
ционный, рационально-формальный, ценностно-рациональный 
ти пы правового мышления и будет содействовать общей харак-
теристике его эволюции.

In this article, please contact the study of legal thinking through 
the legal phenomenon of legitimacy of law by analyzing its definition 
and typology proposed by M.Veber that willcharacterize the charis-
matic, traditional, rational-formal, value-rational types of legalthin-
king and will assist in providing general description of the evolution 
of legal thinking.

Ключові слова: правове мислення, легітимація права, хариз-
матичний тип правового мислення, традиційний тип правового 
мислення, формально-раціональний тип правового мислення, цін-
нісно-раціональний тип правового мислення.

Генезис правового мислення 
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Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Автор убачає мету дослідження у вив-

ченні витоків правового мислення, шля-
хом вирішення таких завдань: 

1) висвітлення доктринального опрацю-
вання зазначеної проблематики; 

2) проведення загального огляду науко-
вих дефініцій категорії «правове мислен-
ня» із зазначенням можливого авторського 
комплексного визначення цієї категорії; 

3) вивчення типології легітимності 
пра ва, запропонованої М. Вебером, шля-
хом визначення поняття «легітимація» та 
розкриття генезису правового мислення 
шляхом вивчення харизматичного, тради-
ційного, формально-раціонального та цін-
нісно-раціонального типів правового мис-
лення; 

4) здійснення загальної характеристики 
концепцій легітимацій, запропонованих 
Г. Радбургом, Ю. Хабермасом, О. Хеффе 
та К.Р. Шміттом; 

5) підбиття підсумків такого досліджен-
ня.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Сучасне правове мислення ґрунтується 

на засадах як раціоналізму, так і ірраціо-
налізму, оскільки розуміння права як пер-
винної ланки правового мислення є оціноч-
ною діяльністю, що полягає в порівнянні 
правових норм, явищ суспільної дійсності 
з цінностями права та правовими ціннос-
тями, зосередженими в джерелах права.
У словнику з філософії права правове 

мислення визначено як найвища аналі-
тична можливість особистості як суб’єкта 
правовідносин, що функціонує та розви-
вається в русі духовно-практичного вирі-
шення різноманітних соціально-правових 
протиріч [1, с. 191].  
На думку А. Мордовцева, правове мис-

лення – особливий вид інтелектуально-
пізнавальної діяльності, а також правила 
(канони), за якими у визначеній соціаль-
но-правовій системі прийнято формувати 
та розвивати правову мову, передавати 
будь-яку юридично важливу інформацію 
[2, с. 38].
Водночас А.Овчинніков наполягає на 

визначенні правового мислення як фено-

мена духовного світу людини, процесу ро-
зуміння індивідом навколишньої соціаль-
но-правової дійсності, результатом якого 
є, з одного боку, бажане та позитивне пра-
во, а з іншого – комплекс правових знань, 
навичок і стереотипів поведінки, що фор-
муються та інституціонуються в правовій 
свідомості та юридичному світосприйман-
ні людини [3, с. 309].  
Не можна погодитися з В. Кур’яновим, 

який наголошує, що професійне мислен-
ня юриста – загальновизнана орієнтація в 
конкретних професіонально-правових си-
туаціях правової дійсності, або – система 
інформаційно-правової насиченості, що 
склалася завдяки орієнтирам професійно-
го призначення [4, с. 113], оскільки право-
ве мислення – внутрішня форма процесу 
розуміння індивідом правової дійсності, 
результатом якої стає правова поведінка в 
контексті позитивного права, що втілюєть-
ся у свідомості суб’єкта права, виступаю-
чи його динамічним компонентом.
Учений А. Аверін розглядає науково-

правове мислення з позицій юридичного 
пізнання, тобто специфічного виду пізна-
вальної діяльності людини, що відно-
ситься до гуманітарного типу свідомості 
та відрізняється суб’єктивною інтерпре-
тацією події, що відбулася в минулому 
та пов’язана з людськими відносинами, 
критичним аналізом версій цієї події, пси-
хологічним сприйняттям установленого 
знання про подію [5, с. 7].
Скакун О. визначає професійно-правове 

мислення юриста як систему інформацій-
но-правової наповненості останнього, що 
склалася завдяки установкам професійно-
го значення, що дає змогу орієнтуватися в 
конкретних професійно-правових ситуа-
ціях дійсності [6, с. 750].
На думку Ю. Оборотова, який погод-

жується з А. Жалінським,  правове мис-
лення – інтелектуальна діяльність, спря-
мована на вирішення завдань, пов’язаних 
із використанням правових засобів і пра-
вових аргументів [7, с. 15]. 
На нашу думку, правове мислення є 

поетапною розумовою, творчою, інтелек-
туальною діяльністю професіонала-пра-
вознавця у процесі правової комунікації, 



16

Правничий вісник Університету «КРОК»

спрямованою на пізнання, оцінку правових 
явищ, використання норм права, правових 
принципів для реалізації суб’єктивних 
прав та обов’язків професіонала-право-
знавця, що зосереджена на оцінюванні 
правомірної чи неправомірної поведінки 
за допомогою використання суджень, що 
створюються під впливом як раціональ-
них, так і ірраціональних чинників. 
Як зазначалося раніше, у вітчизняному 

науковому просторі детальне вивчення 
легітимності права відображено в працях 
В. Дудченко. Саме доповнення формаль-
них вимог справедливості морально-етич-
ними цінностями називається легітима-
цією. Теорією легітимації є правова етика, 
отже, легітимація спирається на допо-
зитивні та надпозитивні основи. Легіти-
мувати що-небудь означає обґрунтувати 
й виправдати його. Теорія легітимації, 
таким чином, осмислює право не лише з 
точки зору як воно є (легальне, позитивне 
право), а й яким йому належить бути (ле-
гітимне право).  Неузгодженість того, що є 
(речі, як вони реально існують), і того, що 
мусить бути (речі, якими вони мають бути, 
якщо орієнтуватися на певні надпозитивні 
цінності), зумовлює проблему сущного та 
належного, проблему права і факту [8, с. 
134; 9, с. 58-64].
Відповідно до запропонованої М. Ве-

бером концепції методу юридичного мис-
лення, що запровадив Захід, існує метод 
формальної раціональності юридичного 
мислення. Як першооснови такого мето-
ду вчений виділяє античний спадок, роз-
винуте правосуддя національних зібрань, 
появу раціонального господарства, рим-
ське право, філософію природного права, 
експериментальну науку, протестантизм 
тощо [10, с. 631].
Називаючи таку раціональність фор-

мальною, М. Вебер виходив із того, що 
формальна раціональність – це визначе-
ний тип мислення, квінтесенцією якого 
є домінування юридичної процедури над  
цілями правового регулювання.
Матеріальна раціональність – це раціо-

нальність для чогось; формальна раціо-
нальність – раціональність не для чогось, а 
сама по собі, взята як самоціль [11, с. 24].

Якщо формальна раціональність слугує 
для створення логічного комплексу норм, 
що забезпечують процес застосування 
права, то ціннісна раціональність на пер-
ше місце ставить не логічну узгодженість 
норм, а цінність справедливості або цін-
ності того чи іншого роду – етичні, полі-
тичні, прагматичні тощо. Таким чином, 
метод формальної раціональності, або 
формально-догматичний метод, домінує в 
суспільстві з цілераціональним типом ле-
гітимації правопорядку, оскільки легаліс-
тичні питання тлумачення права, питання 
юридичної процедури, тобто форми права, 
домінують над ціннісними параметрами 
правового життя суспільства. Вершиною 
такого стилю правового мислення є нор-
мативізм [3, с. 64]. 
Учений М. Вебер пропонує теорію іде-

альних типів легітимації розглядати за 
допомогою харизматичної, традиційної, 
формально-раціональної легітимацій та за-
значає про наявність ціннісно-раціональ-
ної легітимації.
Доречним в аспекті причин появи ви-

щезазначених типів легітимації права є 
висловлювання Г. Кельзена про те, що не-
обхідно вдаватися до очищення правового 
мислення від будь-яких цінностей, у тому 
числі питань справедливості [12, с. 7].
Харизматична легітимність ґрунтується 

на величному ставленні до святості, героїз-
му, авторитетності видатної особистості, а 
також до моделі її поведінки та системи 
норм, створюваних нею самою. Яскравим 
прикладом харизматичної легітимності 
права є античне римське суспільство, ін-
дуїстське, буддійське тощо.
Право за часів харизматичної легітим-

ності лунає з вуст правових діячів-жерців 
як пророків та є повністю ірраціональним 
явищем, відомим лише жерцям, які були 
наділені магічними рисами характеру та 
відповідали за функціонування сакраль-
ного устрою суспільства, у тому числі 
права. 
Таким жерцям також були властиві знан-

ня магії та астрономії, таїнства релігійних 
і культурних правил, що обумовлювали 
залежність життя суспільства від божест-
венних сил [13, с. 105].
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Як зазначає А. Гуревич, люди жили в 
атмосфері дива, яке стало повсякденною 
реальністю. Віра у слово, зображення, 
символи була безмежною та не зустрічала 
жодної критики [14, с. 191].
Для харизматичного обґрунтування 

правопорядку властиво те, що питання 
всіх галузей суспільного життя вирішу-
ються ірраціонально, завдяки власному 
прикладові, вірі у святість і досвід лідера, 
його творчості та авторитету.
Харизматичний лідер свій авторитет 

підтримує силою власного дару, а не фі-
зичною силою. Із появою харизматичної 
особистості виникає екстраординарне, не-
звичне, нове ставлення до таких засновни-
ків держав і політики, як: Солон, Лікург, 
Цезар, Наполеон та інші [15, с. 86].
Стосовно наступного типу легітимації 

права, запропонованої М. Вебером, то слід 
зазначити, що правопорядок, який виник 
у результаті традиційної легітимації, ґрун-
тується на звичаї відтворення певних ліній 
соціальної активності та патріархальності 
суспільного устрою.
У традиційному суспільстві кожен його 

член займає відповідну нішу, система тра-
дицій стає раціональним пластом звичає-
вого права.
Слід погодитися з Г.Дж. Берманом у 

тому, що коли ще не було у правовому 
світосприйнятті того наукового дуалізму 
суб’єкта та об’єкта, відомого нам із Ново-
го часу, правові норми мали «пластичність 
змісту», наївність та неточність виразу, на-
приклад, «закон збереже свою силу до тих 
пір, поки вітер віє із хмар та стоїть світ…, 
або буде отримано землі стільки, скільки 
можливо об’їхати за визначений час на 
коні…» [16, с. 70].
Однак, необхідно зазначити, що саме з 

часів традиційної легітимації міфологічне 
мислення набувало рис раціональності, 
оскільки правові процедури, основою 
яких був ритуал або обряд, стали досить 
формалізованими з позицій суспільної 
необхідності, у тому числі правової дійс-
ності. Яскравими прикладами традиційно-
го типу легітимації права є давній Єгипет, 
Китай, ісламські держави.
Отже, первинна магія з її надможливими 

явищами, що здійснюються харизматич-
ною особистістю, поступилися символіч-
ним церемоніям та обрядам, які пов’язані 
з ціннісною раціональністю. Клятві та ор-
далію віддавали перевагу перед іншими 
засобами доказування, оскільки у процесі 
вищезазначених дій можна простежити 
додержання традицій і звичаїв. Також, 
той, хто повністю дотримується звичає-
вого права у виконанні процедур ордалію, 
поєдинку тощо, вважається законновір-
ним членом суспільства.
Виникнення формально-раціонального 

типу легітимності пов’язане з функціону-
ванням ринкової економіки в капіталіс-
тичних державах Заходу. 
Формальна раціональність веде до па-

нування закону, а не особистості, функ-
ціонування конституційної держави, а не 
правової.
Крім того, М. Вебер розробив кате-

горію цінносно-раціональної легітимації 
права, що своїми засадами вважає осно-
ви природного права, справедливість, ро-
зум, совість тощо, яка повинна передува-
ти формальній раціональності, оскільки 
культурно-історичний потенціал кожного 
народу знаходить свій відбиток у правовій 
аксіології та аксіології права, ще задовго 
до появи формально-раціонального типу 
легітимації.
Під час поглиблення раціоналізації пра-

вової діяльності правознавців-професіо-
налів, які завдяки своїй фаховій діяльно-
сті стають особистостями, покликаними 
сприяти внесенню в суспільні відносини 
упорядкованості, бути носіями інтегратив-
ного типу праворозуміння, виникає особ-
лива логіка саморозвитку правової сфери 
життя суспільства, пов’язаної з тим, що 
формально-ціннісна раціональність домі-
нує над матеріальною раціональністю.
Ще однією яскравою концепцією ле-

гітимації права є вчення Г. Радбурга про 
синтез аксіології, етики та юриспруденції, 
одночасно з таким конститутивним еле-
ментом права, як справедливість та анти-
номії справедливості, мети та безпеки.
Так, на думку Г. Радбурха, право не 

може впорядкувати життя в групі, не бу-
дучи об’єктивним порядком і не забезпе-
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чуючи безпеки. Виправдання будь-якого 
права і будь-якого управління – це перш за 
все соціальний мир, який вони встановлю-
ють. Право, що не може гарантувати мир і 
безпеку, уже не є правом. Тому є високою 
цінність уже запроваджених правом ста-
більного порядку та миру. У сфері права 
справедливість часто нехтується заради 
безпеки. Те, що називають позитивністю 
права, є одним із проявів цього принципу 
безпеки. У сфері суб’єктивного права такі 
інститути, як: припис усунення порушень, 
захист фактичного володіння, нарешті, 
презумпція status quo в галузі міжнарод-
них відносин, є наслідками застосуван-
ня принципу безпеки, що суперечать ідеї 
справедливості [17, с. 140-168]. 
Відомими дослідниками легітимаційної 

проблематики є О. Хеффе та Ю. Хабер-
манс. 
Так, О. Хеффе вважає фундаменталь-

ним критерієм легітимації права та дер-
жави ідею права, або справедливості, її 
основний (свобода) і опосередковані (пра-
ва людини) принципи. Право людини є 
дистрибутивною користю, що стосується 
кожної людини окремо. Саме з цих мірку-
вань дослідник зазначає, що повністю ле-
гітимними примусові соціальні відносини 
є лише тоді, коли стають корисними для 
кожного окремого учасника, а не просто 
сукупності всіх зацікавлених осіб [18, с. 
250].
На думку Ю. Хабермаса, правовий ус-

трій держави повинен бути авторизова-
ний самими членами суспільства, тобто 
індивіди, яким адресовані норми, що ре-
гулюють суспільне життя, повинні бути їх 
авторами. Самі громадяни встановлюють 
правила свого спільного життя [19, с. 202-
204]. 
Не менш яскравим представником ле-

гітимаційної теорії права є К.Р. Шмітт, 
який  у праці «Легальність і легітимність» 
зазначає, що в державах європейського 
континенту з XIX ст. розуміли під «пра-
вовою державою» те, що було насправді 
державою законодавства. Обґрунтуван-
ня такої державності полягає в загальній 
легальності всього державного здійснен-
ня влади. Нині має місце руйнація всієї 

системи легальності та її формалізму, яка 
пояснюється лише тим, що вичерпано сут-
нісні передумови та специфічний пафос 
легалістського розуміння закону як ціл-
ком «ціннісно-нейтрального». Засадничий 
раціоналізм системи легальності відверто 
перетворюється тут у свою протилежність. 
Якщо рішення парламентської більшості 
стає законом, то всі гарантії справедли-
вості й розумності, а також поняття за-
кону і самої легальності вироджуються у 
беззмістовність із арифметичним уявлен-
ням про більшість. Метод волевстанов-
лення через просте виявлення більшості 
має сенс і придатність, якщо можлива сут-
нісна однорідність усього народу. Якщо ж 
передумова неподільної національної од-
норідності відсутня, то цей метод є лише 
кількістю більшого чи меншого насиль-
ства над переможеним і тим самим при-
душеною меншістю. Хто має 51%, може 
решту 49% законним чином зробити неле-
гальними [20, с. 647-648].

Âèñíîâêè 
Отже, слід наголосити на таких резуль-

татах проведеного дослідження.
Кожен тип легітимації права обумов-

лює функціонування відповідного типу 
правового мислення.
Так, засадами харизматичного й тради-

ційного типів правового мислення є по-
чуття та емоції людини, яка має знання в 
галузі права. До того ж, за харизматичного 
типу правового мислення така особистість 
ставиться до права з особливою пошаною, 
що виникла завдяки турботливому, вірно-
му ставленню до особистостей, які ство-
рили таке право для абсолютної справед-
ливості.
Для традиційного типу правового мис-

лення характерне те, що право є справед-
ливістю, яка існує завдяки поклонінню 
звичаям предків, ритуалам тощо.
Доречним тут буде зазначити, що хариз-

матичний і традиційний типи правового 
мислення є первісними, так званими його 
зачатками, оскільки в ті часи говорити 
про правове мислення як поетапну, твор-
чу діяльність професіоналів-правознав ців, 
спрямовану на пізнання правових явищ 
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за допомогою змістовних, процедурних, 
визначальних правових засобів, буде не 
коректним.
Ціннісно-раціональний тип правового 

мислення ґрунтується на системі інтуїтив-
но-емоціональних показників, які своєю 
природою завдячують раціональним та ір-
раціональним явищам.
Формально-раціональний тип правово-

го мислення повʼязаний із використанням 
принципів і законів логіки тощо.  
З точки зору етапності функціонуван-

ня правового мислення, його еволюцію 
можна подати таким чином: харизматичне 
проголошення права з вуст пророків-жер-
ців до емпіричного відправлення право-
суддя величною знаттю суспільства, для 
яких є характерним харизматичний тип 
правового мислення; становлення тради-
ційного типу правового мислення шляхом 
відтворення права у звичаях, обрядах, ри-
туалах, розподілу світського права та те-
ократичних канонів, для якого є характер-
ним традиційний тип правового мислення; 
на зміну традиційному типові правового 
мислення приходить ціннісно-раціональ-
ний і формально-раціональний типи, що 
стали результатом еволюціонування пра-
вових систем.
Якщо розглядати позицію М. Вебера 

щодо відмінності між формальною та ма-
теріальною раціональністю, то різниця 
між ними полягає в тому, що засоби та 
мета співвідносяться не лише з точки зору 
користі, а й із позицій відповідності до ви-
щих соціальних цінностей суспільства як 
самостійної мети діяльності, так і засто-
сованих для її досягнення засобів. У пра-
вовій сфері це розходження можна вияви-
ти в тому, що право в цілому та правова 
норма зокрема стали розглядатись як цілі 
самі по собі, навіть не дивлячись на те, для 
чого вони існують.
Таким чином, сама раціоналізація пра-

вової діяльності окремої спільноти про-
фесіоналів-правознавців, які працюють 
для того, щоб внести раціональний зміст у 
ірраціональну систему суспільного життя 
шляхом кваліфікації відповідних правовід-
носин, наполягає на постійному вдоскона-
ленні логіки саморозвитку правової сфери 
життя суспільства, пов’язаної з тим, що 
формальні початки нівелюють матеріаль-
ними потребами суспільства, формальна 
раціональність почала домінувати над ма-
теріальною раціональністю. Тому сучасне 
правове мислення повинно ґрунтуватися 
на інтегративному праворозумінні, що є 
концептом правового мислення професіо-
нала-правознавця.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Несмотря на то, что конституционно-

правовые нормы имеют общий предмет 
правового регулирования, они в то же 
время различаются по признакам, соот-
ветствующим их особым чертам и свой-
ствам, обеспечивающим выполнение 
эти  ми нормами специфических задач в 
механизме правового регулирования. 
Это означает, что конституционные нор-
мы могут быть разделены на отдельные 
группы по определенным основаниям 
(критериям), как того требует научная 
классификация.

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé è 
ïóáëèêàöèé
Научно-теоретическую основу рабо-

ты составили труды известных специа-
листов в области общей теории права и 
кон ституционного права: О.Е. Кутафина, 
В.В. Ла  зарева, С.В. Липеня, Н.В. Сильчен-
ко, В.М. Сырых, А.Ф. Черданцева, Е.В. Се-
машко, Ю.А. Тихомирова, В.А. Рыжова, 
Н.В. Витрука, Н.С. Бондаря, Ж.И. Овсе-

пян, Б.С. Эбзеева, А.Е. Вашкевича, А.А. Со-
коловой, М.Ф. Чудакова и других.

Íå ðåø¸ííûå ðàíåå ÷àñòè îáùåé 
ïðîáëåìû
В юридической литературе не сущест-

вовало единых подходов к выделению тех 
или иных критериев для классификации 
правовых норм вообще и конституцион-
но-правовых норм в частности. «Разноре-
чивость в вопросе об основаниях класси-
фикации конституционно-правовых норм 
объясняется тем, – пишет О.Е. Кутафин, 
– что авторы по-разному определяют цели 
классификации, хотя при этом в боль-
шинстве работ не приводятся аргументы 
за или против тех или иных оснований 
классификации. Между тем необходи-
мость научной классификации диктуется 
задачей более глубокого изучения норм 
конституционного права и обусловлена 
неоднородностью их конкретного содер-
жания, рассредоточенного по разным 
правовым актам» [1, с. 84]. Несомненно, 
что классификация норм любой отрасли 

А.Н. Пугачёв

кандидат юридических 

наук, доцент, 

Полоцкий 

государственный 

университет,

Республика Беларусь 

В статье объясняется необходимость научно обоснованной 
классификации норм конституционного права, предлагаются 
критерии разграничения норм по видам. Подчёркивается специ-
фика конституционно-правового регулирования в преломлении на 
данную проблему. Предлагается авторский вариант классифика-
ции норм конституционного права.

У статті пояснено необхідність науково обґрунтованої кла-
сифікації норм конституційного права, запропоновано критерії 
розмежування норм за видами. Підкреслено специфіку конститу-
ційно-правового регулювання щодо вказаної проблеми. Запропо-
новано авторський варіант класифікації норм конституційного 
права.

In the article necessity of scientifically well-founded classification 
of norms of a constitutional law is spoken, criteria of differentiation 
of norms by kinds are offered. Specificity of constitutionally-legal 
regulation in refraction on the given problem is underlined. An 
author’s variant of classification of norms of a constitutional law is 
offered.

Ключевые слова: конституционно-правовая норма; класси-
фикация; критерии (основания) классификации; основной закон; 
правовое регулирование.

Научные основы классификации 
норм конституционного права
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права необходима для практических нужд 
(правильного принятия, использования, 
систематизации и др.). Сочетание общего 
и особенного в юридических характерис-
тиках конституционных норм делает воз-
можным объединение конституционных 
норм по группам, хотя исчерпывающего 
деления норм на виды предусмотреть, ви-
димо, не представляется возможным.
Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè
Цель статьи − показать теоретическую 

и практическую значимость научной клас-
сификации норм конституционного права, 
выявить наиболее значимые критерии (ос-
нования) разграничения норм по видам, 
представить авторское видение исследу-
емой проблемы на примере законодатель-
ства Республики Беларусь.
Èçëîæåíèå îñíîâíîãî ìàòåðèàëà 
èññëåäîâàíèÿ
Данная проблема имеет давнее проис-

хождение. Как указывают В.В. Лазарев 
и С.В. Липень [2, с. 146], классификация 
правовых норм, выяснение места и значе-
ния каждой их разновидности в регули-
ровании общественных отношений – спе-
циальная юридическая проблема, которая 
разрабатывалась древними авторами (Ци-
церон, римский юрист III в. Модестин), 
многими зарубежными учеными XVIII-
XX вв. (Бентам, Савиньи, Цительман, 
Бирлинг, Кельзен), дореволюционны-
ми (Н. Коркунов, Л. Петражицкий, П. Со-
рокин) и современными учеными (Л.Д. 
Воеводин полагает, что классификация 
принадлежит к числу наиболее результа-
тивных средств обработки правовых норм 
[3, с. 25]).
Классификацию следует рассматривать 

как научный подход исследования, одна-
ко необходимо помнить и том, что самая 
подробная и полная классификация кон-
ституционно-правовых норм не в состоя-
нии дать системного и цельного знания о 
них, поскольку она не идет далее некое-
го сопоставления по признаку различия и 
сходства. По мнению Н.В. Сильченко [4, 
с.16], классификация основана в принципе 
на двух возможных способах:

1) деление объема понятия на два клас-

са по определенному основанию, который 
у одной группы явлений, охватываемой 
объемом и содержанием данного понятия, 
наличествует, а у другой отсутствует. В 
логике этот способ носит наименование 
дихотомического деления;

2) содержание и объем делимого по-
нятия разбиваются на группы в связи с 
видоизменением какого-либо признака, 
взятого в качестве основания деления (в 
логико-философской литературе основа-
нием классификации принято считать тот 
или иной признак или свойство делимого 
множества – объема понятия, после изме-
нения которого объем понятия разбивает-
ся на определенное число подмножеств 
– членов деления) в каждой группе пред-
метов.
Познавательная роль такого общего ме-

тода, как классификация, признана всеми 
известными учеными. Она находит широ-
кое применение не только в общей теории 
права, но и в других отраслях правоведе-
ния, и в конституционном праве это осо-
бенно заметно. Как отмечает В.М. Сырых, 
классификация может проводиться по са-
мым различным признакам, как внешним, 
так и содержательным, сущностным. «В 
зависимости от того, какой берется при-
знак, классификации подразделяются на 
два вида – искусственные и научные (ес-
тественные). В искусственных классифи-
кациях основанием берется какой-либо 
внешний и, может быть, случайный для 
исследуемых явлений признак. Основа-
нием научных классификаций берется 
сущностный, главный признак, свойство 
исследуемых явлений и процессов» [5, с. 
416]. Необходимо отметить, что в юриди-
ческой литературе по конституционному 
праву нам не удалось обнаружить хотя 
бы два источника, в которых выделялись 
бы одинаковые классификационные осно-
вания (критерии). Поэтому и предложен-
ная ниже классификация не претендует 
на универсальность и носит сугубо авто-
рский характер.

1. По функциональному назначению 
конституционно-правовые нормы подраз-
деляются на регулятивные, охранитель-
ные, специализированные.



23

 Теорія та історія держави і права

Регулятивные нормы рассчитаны на 
упорядочение нормальных, желательных, 
допускаемых в данном обществе отноше-
ний, составляющих большинство во всей 
системе правоотношений. Они регулиру-
ют правомерные действия, устанавлива-
ют позитивные права и обязанности, вы-
текающие из характера самих отношений 
(«Каждый, кто находится на территории 
Республики Беларусь, обязан соблюдать 
её Конституцию, законы и уважать наци-
ональные традиции» – статья 52 Консти-
туции РБ).
Охранительные нормы рассчитаны на 

отклоняющиеся от нормы поведения не-
правомерные действия. Они определяют и 
защищают от правонарушений существу-
ющие в обществе ценности и нормальный 
жизненный уклад, то есть охраняют и сами 
регулятивные нормы. В них содержатся 
меры реагирования на нарушения субъек-
тивных прав и обязанностей, устанавлива-
ются меры принуждения и юридической 
ответственности за правонарушения («В 
случае систематического или грубого на-
рушения местным Советом депутатов тре-
бований законодательства он может быть 
распущен Советом Республики» – статья 
123 Конституции РБ).
Специализированные нормы, или нор-

мы специального действия, – это, с точки 
зрения А.Ф. Черданцева, «нормы о нор-
мах. Они регулируют не психофизичес-
кое поведение субъектов, а отношение к 
другим нормам. Они предписывают, как 
следует понимать другие нормы, и ка-
кие нормы следует применять в тех или 
иных случаях» [6, с. 211]. Такие нормы 
Н.В. Сильченко называет исходными, от-
правными, а специфику их видит в том, 
что они «не содержат в себе конкретных 
указаний на права и обязанности, а форму-
лируют определенные нормативные (об-
щеобязательные) положения, определе-
ния юридических понятий, цели и задачи 
правового регулирования общественных 
отношений» [7, с. 57]. К числу таких не-
типичных правовых норм следует отнести 
нормы-принципы, нормы-задачи, нормы-
дефиниции, оперативные и коллизионные 
нормы.

Нормы-принципы закрепляют учреди-
тельные по своей сути положения об ос-
новах конституционного правопорядка. В 
них содержатся исходные и руководящие 
правовые идеи («В Республике Беларусь 
устанавливается принцип верховенства 
права» – статья 7 Конституции РБ). По 
мнению Е.В. Семашко, «даже письменно 
изложенные, они не содержат указаний на 
условия своего применения и возможные 
последствия несоблюдения (нет трехэле-
ментного состава – гипотезы, диспозиции, 
санкции). Следовательно, с помощью при-
нципов нельзя детально урегулировать 
конкретные отношения между физически-
ми и юридическими лицами, обществен-
ными объединениями, государством» [8, 
с. 36]. Но вовсе лишать поведенческого 
характера эти нормы будет неверно. Как 
пишет В.О. Лучин, «способы установле-
ния и формы выражения, механизм воз-
действия таких норм на поведение соци-
альных субъектов весьма различны. Одни 
из них определяют его достаточно кон-
кретно, другие менее конкретно, третьи 
ориентируют, а есть нормы, которые ока-
зывают лишь косвенное влияние на пове-
дение. Поведенческий характер этих кон-
ституционных норм скрыт, завуалирован, 
но это не означает, что они не устанавли-
вают правил поведения» [9, с. 13]. Особо в 
«Теории государства и права» [10, с. 127] 
В.М. Сырых подчеркивает, что эти нормы 
надлежит непременно учитывать при оп-
ределении логической структуры и содер-
жания конкретной нормы.
Нормы-задачи очень характерны для 

конституционного права. В большинстве 
конституций и других актах конституци-
онного права встречаются положения, оп-
ределяющие экономические, социальные 
и политические цели и задачи общества, 
государства («Республика Беларусь ста-
вит целью сделать свою территорию безъ-
ядерной зоной, а государство – нейтраль-
ным» – часть 2 статьи 18 Конституции 
РБ). Такие нормы акцентируют внимание 
на ориентиры в развитии общества и го-
сударства.
Нормы-дефиниции содержат легаль-

ные определения юридических терминов, 
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встречающихся в других нормах. Они 
существуют для того, чтобы все субъек-
ты правильно и единообразно понимали 
соответствующие термины. Как правило, 
эти нормы и составляют отдельную ста-
тью. Например, в статье 65 Конституции 
РБ дано определение свободных выборов: 
«Выборы являются свободными: избира-
тель лично решает, участвовать ли ему в 
выборах и за кого голосовать», а в статье 
26 раскрывается понятие принципа «пре-
зумпции невиновности».
Оперативные нормы нужны для того, 

чтобы «ввести в систему действующих 
норм права новые нормы либо вывести 
из состава действующих определенные 
нормы права, признать их утративши-
ми юридическую силу» [7, с. 60]. Так, 
В.М. Сырых дает следующее определение: 
«Оперативные предписания устанавлива-
ют способы и дату вступления норматив-
ного акта в силу или же содержат предпи-
сания о внесении изменений, дополнений 
в ранее принятые нормативно-правовые 
акты либо о признании актов полностью 
или частично утратившими силу» [10, с. 
127]. Такая норма содержится в статье 141 
Конституции РБ, согласно которой «Кон-
ституция Республики Беларусь 1994 года 
с изменениями и дополнениями, приня-
тыми на республиканском референдуме 
(настоящая Конституция), вступает в силу 
со дня ее опубликования, за исключением 
ее отдельных положений, вступающих в 
силу в сроки, установленные настоящей 
Конституцией».
Коллизионные нормы рассчитаны на 

случаи, когда одно и то же общественное 
отношение регулируется двумя или более 
нормами, причем все они имеют легаль-
ный характер. Определение юридичес-
кой коллизии даётся в статье 1 Закона «О 
нормативных правовых актах Республики 
Беларусь»: «Коллизия нормативных пра-
вовых актов – противоречие (несоответс-
твие) норм действующих нормативных 
правовых актов, регулирующих одни и 
те же общественные отношения». Приро-
да юридической коллизии описывается 
Ю.А. Тихомировым: «Как известно, ста-
дия выбора соответствующей правовой 

нормы в процессе правоприменения сво-
дится к правовой квалификации факта, яв-
ления. Выяснение связи фактов с нормой 
права должно сопровождаться анализом 
их связи с правовым институтом, с под-
отраслью и отраслью законодательства. 
При этом нередко возникает конкуренция 
норм, когда две или более нормы касают-
ся определенного круга случаев, причем 
их взаимоотношения представляют собой 
отношения общего и частного» [11, с. 49].
Как отмечает А.Ф. Черданцев, «колли-

зионные нормы – это своеобразный меха-
низм «саморегулирования» в системе пра-
ва, призванный тем самым способствовать 
единству и согласованности права […]. 
Коллизионные нормы предписывают, ка-
кая из норм должна быть применена в тех 
или иных случаях» [6, с. 211]. Примером 
такой нормы может служить предписание 
статьи 137 Конституции РБ о том, что «в 
случае расхождения закона, декрета или 
указа с Конституцией действует Консти-
туция». Следует сказать, что при функци-
онировании норм конституционного права 
могут возникать коллизии самого разного 
характера – содержательные, иерархичес-
кие, темпоральные, пространственные и 
другие.
Иногда среди «нетипичных» правовых 

норм указывают рекомендательные нор-
мы, что неверно, поскольку речь идет об 
обычных управомачивающих нормах, но 
выраженных в форме рекомендаций. Здесь 
действует обычный разрешительный тип 
регулирования.

2. Конституционно-правовые нормы 
могут различаться по кругу регулируемых 
общественных отношений, или, как пишет 
О.Е. Кутафин в работе «Предмет консти-
туционного права» [1, с. 85], по объекту 
правового регулирования. Таким образом, 
нормы белорусского конституционно-
го права можно разделить на несколько 
групп. К первой относятся нормы, опреде-
ляющие основы конституционного строя 
Беларуси. Вторую группу образуют кон-
ституционно-правовые нормы, содержа-
щие правовые установления, связанные с 
принадлежностью к государству и регули-
рованием отношений по поводу гражданс-
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тва. Третья группа − конституционно-пра-
вовые нормы, объект регулирования кото-
рых составляют общие принципы статуса 
личности (равноправие, неотъемлемость, 
гарантированность и др.). Четвертая − 
конституционно-правовые нормы, закреп-
ляющие административно-территориаль-
ное устройство нашего государства. Пятая 
группа − конституционно-правовые нор-
мы, закрепляющие основные принципы 
системы органов государственной власти. 
Шестую группу составляют нормы, за-
крепляющие основные начала и принци-
пы организации местного управления и 
самоуправления в Республике Беларусь. 
Наконец, седьмую группу составляют нор-
мы, где особым объектом выступает сама 
Конституция (конституционные поправки 
и пересмотр Конституции; заключитель-
ные и переходные положения). Как пред-
ставляется, в границах указанных групп 
происходит первичная, наиболее общая 
классификация конституционных норм.

3. По времени действия нормы консти-
туционного права делятся на временные 
и постоянные. Временными принято счи-
тать те нормы права, срок действия ко-
торых определен изначально. Примером 
таких норм являются положения, содер-
жащиеся, например, в Законе «О бюджете 
Республики Беларусь на 2012 год». Пос-
тоянными, таким образом, являются все 
остальные нормы, хотя они могут быть 
недолговечными.

4. По действию в пространстве (по тер-
ритории) нормы конституционного права 
могут быть двух видов. Одни действуют 
на территории всего государства (нормы 
Конституции РБ), а другие лишь на опре-
деленной ее части (нормы, содержащиеся 
в решениях местных органов управления 
и самоуправления). Вторую группу норм 
принято называть локальными.

5. По кругу лиц, на которых распростра-
няют действие конституционно-правовые 
нормы, можно выделить три группы. Во-
первых, это нормы, касающиеся всех без 
исключения субъектов конституционного 
права («Каждый, кто находится на тер-
ритории Республики Беларусь, обязан 
соблюдать ее Конституцию, законы и ува-

жать национальные традиции» – статья 52 
Конституции РБ). Во-вторых, определен-
ные конституционные нормы распростра-
няют свое действие лишь на некоторую 
часть субъектов конституционного права. 
Например, статья 57 Конституции говорит 
о том, что «защита Республики Беларусь 
– обязанность и священный долг гражда-
нина Республики Беларусь». Но эта норма 
не имеет отношения к такой категории фи-
зических лиц, как иностранные граждане 
и лица без гражданства. Впрочем, не каса-
ется она и физических лиц женского пола. 
В-третьих, в конституционном праве есть 
нормы, имеющие отношение лишь к одно-
му субъекту (но не к конкретной персоне). 
Речь идет о субъектах, представленных 
в Республике Беларусь в единственном 
числе (Президент, Председатель Консти-
туционного Суда, Генеральный прокурор, 
Совет Республики и др.).

6. По способу воздействия на поведение 
субъектов нормы конституционного права 
различают в качестве управомачивающих, 
обязывающих, запрещающих.
Управомачивающие нормы закрепляют 

право субъектов осуществлять предусмот-
ренные в них действия, определяют рамки 
их полномочий («Президент может в лю-
бое время подать в отставку» – статья 87 
Конституции РБ).
Обязывающие нормы строго предпи-

сывает субъектам соотносить свое пове-
дение, действия с установками данных 
норм, избирать именно тот вариант пове-
дения, который соответствует их требо-
ваниям («Выборы нового состава палат 
Парламента назначаются не позднее че-
тырех месяцев и проводятся не позднее 
30 дней до окончания полномочий палат 
действующего созыва» – часть 3 статьи 
91 Конституции РБ). Как видим, в та-
ких нормах могут и отсутствовать слова 
«обязан», «должен», а обязывающий ак-
цент делается через саму «тональность» 
предписания.
Запрещающие нормы указывают, какие 

действия субъектам нельзя совершать. 
В тексте нормативно-правового акта ис-
пользуются такие слова и словосочетания, 
как: «не может», «запрещено», «не имеет 
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права» и др. («Монополизация средств 
массовой информации государством, об-
щественными объединениями или отде-
льными гражданами, а также цензура не 
допускаются» – часть 3 статьи 33 Консти-
туции РБ).

7. По степени определенности содер-
жащихся в конституционно-правовых 
нор мах предписаний различают импера-
тивные, диспозитивные и альтернативные 
нормы.
Императивным нормам присуща стро-

гая категоричность, исключающая какие-
либо отступления от сформулированно-
го в них правила, не допускается замена 
предписаний этих норм по усмотрению 
участвующих в их применении лиц ины-
ми условиями их поведения. Через них ре-
ализуются властные указания государства 
однозначного характера («В референду-
мах участвуют граждане Республики Бе-
ларусь, обладающие избирательным пра-
вом» – часть 2 статьи 76 Конституции РБ). 
Но не следует смешивать императивные и 
управомачивающие нормы, что зачастую 
имеет место. Дело в том, что большинс-
тво управомачивающих норм являются 
императивными предписаниями («Лицо, 
заключенное под стражу, имеет право на 
судебную проверку законности его за-
держания или ареста» – часть 2 статьи 25 
Конституции РБ).
В отличие от императивных диспози-

тивные нормы допускают регулирование 
отношений между субъектами в той сте-
пени, как это позволяет закон. Здесь ус-
танавливается правило лишь на случай 
отсутствия соглашения, когда участники 
отношений не выработали иного условия 
по вопросу, разрешенному в данной нор-
ме. Но и во властных отношениях может 
присутствовать элемент диспозитивности, 
когда субъекту предоставляется возмож-
ность в определенных границах урегули-
ровать отношения по своему усмотрению 
(«Руководители местных исполнительных 
и распорядительных органов назначаются 
на должность и освобождаются от долж-
ности Президентом Республики Беларусь 
или в установленном им порядке и утверж-
даются в должности соответствующими 

местными Советами депутатов» – статья 
119 Конституции РБ).
Альтернативные нормы характеризу-

ются тем, что допускают различные вари-
анты поведения участников отношений в 
зависимости от конкретных условий. («В 
силу особой необходимости Президент по 
своей инициативе либо по предложению 
Правительства может издавать временные 
декреты, имеющие силу закона» – часть 3 
статьи 101 Конституции РБ).

8. Поскольку общественные отношения, 
регулируемые конституционными норма-
ми, не одинаковы по своему объему, мож-
но классифицировать нормы как общие, 
специальные и исключительные.
Действие общих норм распространяет-

ся не на один, а на несколько видов обще-
ственных отношений, охватывающих раз-
нообразные сферы, в которых субъекты 
Республики Беларусь осуществляют свои 
функции. Регламентация в таких случаях 
нередко происходит через нормы-принци-
пы: «Государство гарантирует права и 
свободы гражданам Беларуси, закреплен-
ные в Конституции, законах и предусмот-
ренные международными обязательства-
ми государства» (часть 3 статьи 21 Конс-
титуции РБ).
Характерной чертой специальных норм 

является то, что они регулируют лишь оп-
ределенный вид отношений данного рода 
либо имеют особое назначение («Палаты 
собираются на две очередные сессии в 
год» – часть 1 статьи 95 Конституции РБ).
Особенность исключительных консти-

туционно-правовых норм состоит в том, 
что они определяют некоторые исклю-
чения из правил, содержащихся в общих 
или специальных нормах («Внеочередные 
сессии созываются указами Президента» 
– часть 6 статьи 95 Конституции РБ). 

9. По назначению в механизме право-
вого регулирования принято различать 
материальные и процессуальные нормы. 
Первые предусматривают содержание 
действий по правовому регулированию 
общественных отношений, а вторые – оп-
ределяют формы реализации материаль-
ных норм. Как пишет О.Е. Кутафин, «если 
материальные нормы указывают на то, что 
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нужно делать для их осуществления, то 
процессуальные нормы определяют, как, 
каким образом, в каком порядке их следу-
ет реализовывать» [1, с. 94].
Такое разделение достаточно четко 

прослеживается еще с периода античного 
права, хотя там процессуальные нормы 
рассматривались как дополнение к соот-
ветствующим материальным нормам, как 
производные от них. Наличие процессу-
альных норм в конституционном (госу-
дарственном) праве обосновывали и не-
которые представители советской науки: 
Г.И. Петров, П.Е. Недбайло, А.И. Ким, 
В.С. Основин и другие. В настоящее время 
все больше ученых настаивают на необхо-
димости развития именно процессуальной 
стороны реализации прав и обязанностей 
граждан (известную «Сталинскую» Конс-
титуцию 1936 г. называли самой демокра-
тической на то время в мире, но её мате-
риальные нормы невозможно было реали-
зовать из-за отсутствия соответствующих 
процессуальных механизмов).
На важное обстоятельство обращает 

внимание В.А. Рыжов [12, с. 9], когда вы-
ражает несогласие со специалистами по 
судебному процессуальному праву, пола-
гающими, что о конституционно-правовых 
процессуальных нормах можно говорить 
применительно лишь к тем, которые регу-
лируют производство в конституционных 
или приравненных к ним судах (в других 
государственных органах регулируется, 
по их мнению, процедурными нормами). 
Ученый же полагает, что не следует про-
водить такого различия между процессу-
альными и процедурными нормами, по-
лагая, что любая юридическая процедура 
есть юридический процесс.
Следует признать, что именно процес-

суальные нормы призваны обеспечить 
претворение в жизнь материально-право-
вых предписаний, гарантировать доступ-
ность пользования гражданами конститу-
ционными правами и свободами. В своей 
работе В.О. Лучин [9, с. 51] подчеркивает, 
что преобладание в Конституции матери-
альных норм никоим образом не умаляет 
значения содержащихся в ней процессу-
альных норм, посредством которых до-

стигается не только оптимальный вариант 
реализации материальных норм, но по-
рой и сама возможность осуществления, 
включения их в общественную практи-
ку, а в отсутствие такой процессуальной 
обеспеченности невозможен либо крайне 
затруднен перевод многих материальных 
конституционных норм из статического 
состояния в динамическое.
Также и Н.В. Витрук отмечает, напри-

мер, что «судебно-конституционный про-
цесс (конституционное судопроизводство) 
– это обязательное условие, без которого 
судебно-конституционное материальное 
право не будет жить, действовать, эффек-
тивное средство упорядочения, органи-
зации общественных отношений» [13, с. 
27]. Существенные разработки в сфере 
конституционного процессуального права 
принадлежат таким российским ученым, 
как: Н.С. Бондарь, Ж.И. Овсепян, Б.С. Эб-
зеев.
Как положительный факт следует от-

метить появление в Республике Беларусь 
курса «Правотворческий процесс», чита-
емого в обязательном порядке с 2006 г. 
на юридических факультетах, а также 
включение в учебный процесс некото-
рых вузов нашей страны (Белорусский 
государственный университет, Полоцкий 
государственный университет) спецкур-
са «Конституционное правосудие». Реа-
лии сегодняшнего дня говорят о том, что 
современное высшее юридическое обра-
зование не может быть полноценным и 
качественным без изучения студентами 
всех форм обучения учебной дисциплины, 
раскрывающей содержание, особенности, 
процедуру конституционного судопроиз-
водства.
В связи с насыщением конституционно-

го права процессуальными (процедурны-
ми) нормами, востребованностью и воз-
растанием их роли в механизме правового 
регулирования, можно с большой долей 
уверенности утверждать о формировании 
в Республике Беларусь такого явления, как 
конституционно-правовой процесс. Прав-
да, понимание данной категории является 
неоднозначным среди белорусских уче-
ных (А.Е. Вашкевич «Актуальные пробле-
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мы конституционного права Республики 
Беларусь и зарубежных стран» [17], А.А. 
Соколова «Конституционный процесс: 
теория и практика» [18], М.Ф. Чудаков 
«Конституционный процесс в Беларуси 
(1447-1996 гг.)» [19]).

10. Нормы конституционного права 
различаются по юридической силе. От 
уровня юридической силы нормы зависит 
та правовая база, на основе которой фор-
мируется её содержание. Этот же фактор 
определяет и порядок отмены нормы, свя-
зи её с другими нормами, их соотношение 
и иерархию.
Согласно Конституции Республики Бе-

ларусь и Закона «О нормативных право-
вых актах Республики Беларусь» следует 
различать, как минимум, три вида норм. 
Во-первых, это нормы Основного Закона 
Беларуси, имеющего высшую юридичес-
кую силу (статья 137 Конституции РБ). 
Во-вторых, нормы конституционных за-
конодательных актов, к которым относят-
ся законы, декреты и указы. В-третьих, 
нормы актов конституционного законо-
дательства (все иные, помимо законо-
дательных, нормативно-правовые акты, 
регулирующие конституционные право-
отношения). Ввиду того, что в 1996 г. в 
Республике Беларусь был отменен конс-
титуционный принцип верховенства зако-
на (его заменили в статье 7 Конституции 
РБ принципом верховенства права), стало 
неуместно использовать такой, казалось 
бы, устоявшийся термин, как «подзакон-
ный акт» (см. подробнее Пугачев А.Н. 
«Почему «сильный» президент ратует за 
верховенство права?» [20]).
Конституционные нормы могут иметь и 

другие особенности, по которым возмож-
на их дифференциация, то есть указанные 

выше критерии классификации не являют-
ся исчерпывающими.
Мы допускаем, что могут использовать-

ся и иные критерии, позволяющие еще 
глубже и всестороннее познать сущность 
и специфику конституционно-правовых 
норм, их соотношение с иными юриди-
ческими нормами. Ограничиваясь приве-
денной классификацией, мы считаем ее 
достаточно глубокой и последовательной 
при изучении норм конституционного 
права, хотя не считаем возможным абсо-
лютизировать какую-либо из известных 
классификаций.

Âûâîäû
Научно обоснованная классификация 

конституционно-правовых норм способст-
вует выявлению и практическому исполь-
зованию их богатейших разносторонних 
возможностей в осуществлении и совер-
шенствовании конституционно-правового 
регулирования, неуклонно возрастающей 
роли конституционного права в развитии 
общества и государства. С её помощью ре-
шаются следующие важнейшие задачи: 

1) чётко определяется место конститу-
ционно-правовых норм в действующей 
системе права; 

2) уясняются функции конституцион-
но-правовых норм и их роль в механизме 
правового регулирования; 

3) точнее определяются границы и воз-
можности регулирующего воздействия 
конституционного права на обществен-
ные отношения; 

4) совершенствуется вся нормотворчес-
кая и правоприменительная деятельность 
уполномоченных субъектов в государстве.
Автор данной публикации проблемные 

вопросы классификации в праве также 
детально рассматривал в других работах 
[21-24].
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Законом України від 16.12.2009 № 1767-

VI (набрав чинності 30.12.2009) Україна 
ратифікувала Конвенцію ООН про права 
інвалідів від 13.12.2006 (далі – Конвен-
ція) [2] і Факультативний протокол до неї. 
Метою Конвенції визначено заохочення, 
захист і забезпечення повного й рівного 
здійснення інвалідами всіх прав людини 
й основоположних свобод, а також за-
охочення поважання притаманного їм до-
стоїнства (ст. 1 Конвенції). Відповідно до 
ст. 4 цього документа, держави-учасниці 
зобов’язуються забезпечувати й заохочу-
вати повну реалізацію всіх прав людини й 
основоположних свобод усіма інвалідами 
без будь-якої дискримінації за ознакою ін-
валідності.
Водночас, на засіданні Громадської гу-

манітарної ради 22 грудня 2010 р. Прези-
дент України В.Ф. Янукович зазначив, що 
після ратифікації Верховною Радою Ук-

раїни Конвенції ООН про права інвалідів 
ні виконавчою, ні законодавчою гілками 
влади не зроблено суттєвих кроків для ви-
конання вимог цього важливого докумен-
та і такий стан є неприпустимим [3].
У Концепції Загальнодержавної про-

грами (далі – Концепція) [4] вказується, 
що більшість нормативно-правових ак-
тів у сфері захисту та дотримання прав 
інвалідів прийнято до підписання та ра-
тифікації Конвенції, за умов дотримання 
принципів медичної моделі інвалідності, 
згідно з якою проблеми останніх розгля-
даються як такі, що зумовлені їх обмеже-
ними через стан здоров’я фізичними мож-
ливостями. Конвенція містить соціальну 
модель інвалідності, що передбачає за-
лучення інвалідів до ефективної участі в 
житті суспільства нарівні з іншими гро-
мадянами, однак на законодавчому рівні 
не забезпечено повною мірою реалізацію 
прав інвалідів.

Ю.Л. Юринець,

кандидат юридичних 

наук, доцент ВНЗ 

«Університет економіки 
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Проблеми імплементації в Україні 
Конвенції про права інвалідів 

у сфері реалізації їх прав на участь 
у культурному житті

Собственное национальное законодательство
не может служить критерием оценки самого себя.

      Ф. Бекон 

(цит. за В.М. Брижко «Порівняльне правознавство 
у сфері інформаційного права»)



31

 Теорія та історія держави і права

Одним із напрямів їх реалізації, згідно 
зі ст. 30 цього документа, є забезпечен-
ня участі в культурному житті. Як зазна-
чають сучасні дослідження [5; 6 та ін.], з 
одного боку, така участь має реабілітацій-
ний характер і спрямовується на соціальну 
інтеграцію; залучення осіб із обмежени-
ми функціями до різних видів суспільної 
діяльності; їх активну участь у культурній 
творчості; активізацію та розвиток твор-
чо-художнього потенціалу дітей і дорос-
лих, засвоєння ними цінностей культури 
та мистецтва, а з іншого боку − саме в 
культурі та мистецтві громадяни з обме-
женими можливостями можуть на рівних 
конкурувати з іншими людьми, досягати 
значних успіхів, використовувати свій 
творчий, художній та інтелектуальний 
потенціал не лише для власного блага, а й 
для збагачення всього суспільства.
Отже, дослідження стану законодавчого 

забезпечення участі інвалідів у культурно-
му житті є актуальним.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Стан законодавчого забезпечення участі 

інвалідів у культурному житті в Україні в 
науковій літературі не досліджувався. Об-
говорення здійснюється, переважно, на 
рівні громадськості [7; 8 та ін.].
Водночас, у спеціальній літературі, 

при свяченій проблемам реабілітації ін-
валідів, їхній участі в культурному жит-
ті приділяється велика увага. У роботі 
Т.В. Гудіної «Инкультурация как реаби-
литационный компонент социокультур-
ной интеграции детей-инвалидов» [9] під-
креслено, що творча реабілітація не менш 
важлива, ніж медична. Вона є, з одного 
боку, одним із найбільш дієвих способів 
відновлення та розширення духовного сві-
ту, з іншого боку − засобом формування 
толерантного ставлення. Саме в мистецтві 
діти з відхиленням у розвиткові можуть 
проявляти повною мірою всі свої таланти. 
Долучення інвалідів до художньо-твор-
чих форм активності, регулярних занять 
різними видами художньої творчості, 
створення умов для досягнення високих 
результатів змінюють їхнє ставлення до 
самих себе, підвищують рівень самооцін-

ки. Активність у сфері творчої діяльності 
переко нує в тому, що у людей з ослабле-
ним здоровʼям, але певними художніми 
даними мистецтво формує позитивну мо-
тивацію життєдіяльності, психологічний 
фон самоствердження і, зрештою, виконує 
реабілітуючі й адаптуючі функції.
У роботі М.М. Галкіна «Социокультур-

ная реабилитация детей-инвалидов средс-
твами изобразительного искусства» [10] 
вказано, що культура більшою мірою, ніж 
інші галузі людської діяльності, виявила-
ся недоступною або мало доступною для 
інваліда через неадаптованість культур-
них установ і дорожнечу в першу чергу 
для інваліда. Разом з тим, саме культура 
може багато змінити в житті такої лю-
дини, адже саме творчий процес у сфері 
культурної діяльності та, зокрема, в га-
лузі образотворчого мистецтва, духовній 
сфері, може перетворити її. Інвалід, поз-
бавлений можливості нормального спіл-
кування, відчуваючи фізичні й моральні 
страждання, може знайти в культурі і 
через культуру підтримку-опору в собі 
суспільстві. Опановуючи культурні цін-
ності, домагаючись успіхів, скажімо, в 
галузі образотворчого мистецтва, він по-
новому усвідомлює себе та перестає бути 
соціальним ізгоєм.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèí çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Частиною загальної проблеми забезпе-

чення культурних прав громадян, що 
розглядається в цій роботі, є аналіз зако-
нодавства саме у сфері забезпечення куль-
турних прав громадян-інвалідів.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є аналіз стану законодав-

ства України щодо забезпечення участі 
інвалідів у культурному житті та форму-
лювання відповідних пропозицій.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
У ст. 30 Конвенції встановлено такі ви-

моги до забезпечення участі інвалідів у 
культурному житті:

– держави-учасниці визнаюìть право 
ін  валідів брати участь нарівні з іншими 
в культурному житті й вживають усіх 
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належних заходів для забезпечення того, 
щоб інваліди:

a) мали доступ до творів культури в до-
ступних форматах;

b) мали доступ до телевізійних прог-
рам, фільмів, театру та інших культурних 
заходів у доступних форматах;

c) мали доступ до таких місць культур-
них заходів чи послуг, як театри, музеї, кі-
нотеатри, бібліотеки й туристичні послу-
ги, а також мали найможливішою мірою 
доступ до памʼятників і обʼєктів, що ма-
ють національну культурну значущість.

– держави-учасниці вживають належ-
них заходів для того, щоб надати інвалідам 
можливість розвивати й використовувати 
свій творчий, художній та інтелектуальний 
потенціал – не тільки для власного блага, а 
й для збагачення всього суспільства.

– держави-учасниці роблять відповідно 
до міжнародного права всі належні кроки 
для забезпечення того, щоб закони про 
захист прав інтелектуальної власності не 
ставали невиправданим чи дискриміна-
ційним барʼєром для доступу інвалідів до 
творів культури.
Резолюцією 48/96 Генеральної Асамб-

леї ООН від 20 грудня 1993 р. визначено 
«Стандартні правила забезпечення рівних 
можливостей для інвалідів» [11].
Згідно з Правилом 10 держави забезпе-

чують залучення інвалідів до культурного 
життя і забезпечують їм можливість участі 
на рівній основі в культурному житті, для 
чого:

– держави повинні забезпечити, щоб ін-
валіди, які проживають як у міських, так 
і сільських районах, мали можливість ви-
користовувати свій творчий, художній та 
інтелектуальний потенціал не лише для 
свого блага, а й для збагачення всього 
суспільства. Прикладами такої діяльності 
є заняття хореографією, музикою, літе-
ратурою, театром, пластичними видами 
мистецтв, живопису і скульптури. Особ-
ливу увагу, особливо в країнах, що розви-
ваються, слід звернути на такі традиційні 
та сучасні види мистецтв, як лялькові пос-
тановки, декламування віршів і публічне 
читання прозових творів.

– держави повинні сприяти доступності 

таких культурно-освітніх установ, як теат-
ри, музеї, кінотеатри та бібліотеки та мож-
ливості їх використання.

– держави повинні розробляти і вико-
ристовувати спеціальні технічні засоби з 
метою розширення доступу інвалідів до 
літературних творів, фільмів і театраль-
них постановок.
Правило 15 встановлює вимоги до зако-

нодавства, яке гарантувало б досягнення 
зазначених цілей. Згідно з ним національ-
не законодавство, що стосується інвалідів, 
може існувати у двох видах. Права та 
обовʼязки можуть бути закріплені в за-
гальному чи спеціальному законодавстві. 
Останнє може бути встановлено за допо-
могою таких заходів, як: 
а) прийняття окремого законодавства, 

що стосується виключно інвалідів; 
b) включення питань, що стосуються 

інвалідів, до законів, повʼязаних із конк-
ретними сферами; 
с) спеціальна згадка інвалідів у текстах, 

які призначені для тлумачення існуючого 
законодавства. 
Можлива також комбінація декількох 

вищевказаних підходів.
Розглянемо, як зазначені принципи від-

дзеркалено в чинному законодавстві Ук-
раїни.
До спеціальних законів, що стосують-

ся інвалідів, слід віднести Закон Украї-
ни «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» [12] і Закон України 
«Про реабілітацію інвалідів в Україні» 
[13]. Відповідно до першого:

– діяльність держави щодо інвалідів ви-
являється у створенні правових, економіч-
них, політичних, соціальних, психологіч-
них та інших умов для забезпечення їхніх 
прав і можливостей нарівні з іншими гро-
мадянами для участі в суспільному житті 
та полягає, зокрема, у: виявленні, усунен-
ні перепон і барʼєрів, що перешкоджають 
забезпеченню прав і задоволенню потреб, 
у тому числі стосовно доступу до обʼєктів 
громадського та цивільного призначення, 
благоустрою, транспортної інфраструкту-
ри, дорожнього сервісу (обʼєкти фізично-
го оточення), транспорту, інформації та 
звʼязку, а також з урахуванням індивіду-
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альних можливостей, здібностей та інте-
ресів – до освіти, праці, культури, фізич-
ної культури і спорту (ст. 4);

– підприємства, установи та організації 
зобовʼязані створювати умови для безпе-
решкодного доступу інвалідів (у тому чис-
лі інвалідів, які використовують засоби пе-
ресування та собак-поводирів) до обʼєктів 
фізичного оточення. Власники та вироб-
ники транспортних засобів, виробники та 
замовники інформації (друковані засоби 
масової інформації, телерадіо організації 
тощо), оператори та провайдери телеко-
мунікацій повинні забезпечувати надання 
послуг і виробництво продукту з ураху-
ванням потреб інвалідів (ст. 26);

– на обʼєктах фізичного оточення інфор-
мація, що оприлюднюється, дублюється 
рельєфним літерно-цифровим або рельєф-
но-крапковим шрифтом (шрифтом Брай-
ля) (ст. 26);

– місцеві органи державної влади зобо-
вʼязані забезпечувати інвалідам необхідні 
умови для вільного доступу і користуван-
ня культурно-видовищними закладами 
(ст. 34).
Викладені норми мають, переважно, де-

кларативний характер, не встановлюють 
конкретних гарантій та механізмів реалі-
зації цих прав.
У Законі України «Про реабілітацію ін -

валідів в Україні» встановлено, зокрема, 
склад та повноваження органів виконавчої 
влади, що здійснюють державне управлін-
ня системою реабілітації інвалідів, у тому 
числі у сфері культури. Відповідно до цьо-
го документа:

– до органів виконавчої влади, які здій-
снюють державне управління системою 
реабілітації інвалідів, належать централь-
ні органи виконавчої влади у сферах праці 
та соціальної політики, охорони здоровʼя, 
освіти, культури, фізичної культури і 
спорту, будівництва та архітектури, інші 
центральні органи виконавчої влади, їх 
територіальні органи, які в межах своїх 
повноважень займаються формуванням і 
реалізацією державної соціальної політи-
ки та/або здійснюють заходи з реабілітації 
інвалідів, дітей-інвалідів (ст. 6);

– центральний орган виконавчої влади 

у сфері праці та соціальної політики в ме-
жах своїх повноважень щодо здійснення 
державної політики у сфері реабілітації 
інвалідів, зокрема, організовує здійснен-
ня заходів щодо забезпечення інвалідів, 
дітей-інвалідів соціальним, культурним та 
інформаційним обслуговуванням, техніч-
ними та іншими засобами реабілітації, ви-
робами медичного призначення, спеціаль-
ним автотранспортом, занять фізичною 
культурою, дозвілля (ст. 9).
Водночас, якщо звернутися до Поло-

ження про Міністерство культури Украї-
ни [14], що регулює діяльність централь-
ного органу виконавчої влади у сфері 
культури, то в ньому не згадується про 
обов’язки міністерства стосовно інвалідів. 
Слід також зазначити, що в Переліку цен-
тральних органів виконавчої влади, інших 
державних органів, відповідальних за ви-
конання зобовʼязань, що випливають із 
членства України в міжнародних організа-
ціях [15], Міністерство культури України 
не зазначено серед тих державних органів, 
що відповідають за взаємодію з Комітетом 
з прав інвалідів.
Водночас, у Положенні про Міністер-

ство соціальної політики України [16] 
вза галі не згадується про його роль у за-
безпеченні участі інвалідів в культурному 
житті. Переважають положення щодо ро-
боти міністерства стосовно матеріального 
забезпечення інвалідів, а не їх активної 
участі в житті суспільства, що не відпові-
дає Конвенції та визнано як недолік у 
«Концепції Загальнодержавної програми 
«Національний план дій з реалізації Кон-
венції про права інвалідів та розвитку сис-
теми реабілітації інвалідів» на період до 
2020 року». Таке адміністративно-правове 
регулювання не сприяє активізації робо-
ти центральних органів виконавчої влади 
щодо участі інвалідів у культурному жит-
ті.
Так, Конвенція приділяє значну увагу 

засвоєнню та поширенню абетки Брайля 
(ст.ст. 2, 9, 21, 24). Зокрема, це визнано 
однією з важливих умов для забезпечен-
ня права інвалідів на свободу висловлен-
ня думки та переконань, зокрема свободу 
шукати, отримувати й поширювати інфор-
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мацію та ідеї нарівні з іншими, користую-
чись за власним вибором усіма формами 
спілкування, визначеними в ст. 2. Однак, 
щодо цього напряму в Україні відсутня 
системна державна підтримка.
Наприклад, «Порядком забезпечення 

окремих категорій населення технічними 
та іншими засобами реабілітації і форму-
вання відповідного державного замовлен-
ня» [17] книжки, видані шрифтом Брайля, 
не віднесено до спеціальних засобів спіл-
кування та обміну інформацією, а тому 
видавати їх державним коштом − неза-
конно, що значно ускладнює комплекту-
вання спеціалізованих бібліотек. Це пря-
мо суперечить ст. 2 Конвенції, відповідно 
до якої спілкування включає використан-
ня мов, текстів, абетки Брайля, тактильно-
го спілкування, великого шрифту. Так, за 
даними статті «Бібліотека для сліпих» [8], 
за відсутності державної підтримки дру-
кування книжок шрифтом Брайля можли-
ве в межах до 10 примірників на 50 000 
людей в Україні з глибоким порушенням 
зору.
До інших проблем книговидання для 

таких людей відносяться:
– низька якість картону, на якому дру-

куються книжки шрифтом Брайля (у Росії 
їх друкують на спеціальному цупкому й 
гладенькому папері – перфокартковому);

– не видаються книжки збільшеним 
шрифтом, хоча у світі це є нормальною 
практикою й прямо передбачено Конвен-
цією;

– не друкується музична брайлівська лі-
тература, хоча серед незрячих людей ба-
гато музикально обдарованих (крапкові 
ноти видають у Росії).
Для порівняння зазначимо, що Російсь-

ка державна бібліотека для сліпих, за де-
ржавного фінансування і державного ста-
тусу, має майже мільйон одиниць збері-
гання літератури, орієнтованої на людей із 
порушенням зору [18].
Не містить належних гарантій забезпе-

чення участі інвалідів у культурному жит-
ті й спеціальне законодавство про куль-
туру.
Так, згідно з ч. 2 ст. 8 базового Закону 

України «Про культуру» [19], діти до-

шкільного віку, учні, студенти, пенсіоне-
ри, інваліди мають право на відвідування 
державних і комунальних закладів куль-
тури, позашкільних закладів освіти галузі 
культури на пільгових умовах, передбаче-
них законодавством. Цією нормою гаран-
тії інвалідам у сфері культури з боку вка-
заного закону обмежуються, хоча виникає 
питання можливості скористатися цією 
пільгою за умови відсутності гарантій до-
ступності (ст. 9 Конвенції).
Згідно зі ст. 14 Закону України «Про 

музеї та музейну справу» [20] під час про-
ектування та експлуатації музейних при-
міщень враховуються потреби дітей, ін-
валідів, громадян похилого віку в доступі 
до культурної спадщини.
Разом із тим, у законах України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу» [21] та 
«Про Національний архівний фонд і архів-
ні установи» [22] не передбачено положен-
ня щодо врахування інтересів інвалідів, 
хоча саме в цій сфері існують досить гу-
манні пропозиції щодо забезпечення до-
ступності бібліотечних та архівних фондів 
для інвалідів. Про цьому йдеться не лише 
про можливість дістатися до приміщень 
бібліотек та/або архівних установ, а й про 
доступність до практичного користуван-
ня фондами. Як зазначається в роботі Г.І. 
Кукатової «Роль библиотек в социальной 
реабилитации инвалидов. Состояние про-
блемы и пути ее решения» [23], кожна 
загальнодоступна бібліотека повинна га-
рантувати вільний доступ до своїх фондів 
усім громадянам, які проживають в зоні її 
обслуговування, включаючи інвалідів та 
людей похилого віку. Так, Міжнародна 
федерація бібліотечних асоціацій (ІФЛА) 
виробила рекомендації стосовно досту-
пу до бібліотек для людей із обмежени-
ми можливостями [24], орієнтовані на 
всі типи бібліотек: громадські, академіч-
ні, шкільні, спеціальні (public, academic, 
school, special). Як зазначено в преамбулі 
до цих рекомендацій, забезпечення до-
ступності пов’язане з певними витратами. 
Водночас, безліч поліпшень можуть бути 
реалізовані з невеликою кількістю гро-
шей – або, можливо, без будь-яких витрат, 
зокрема, через зміну ставлення співробіт-
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ників. (Many improvements, however, can 
be implemented with very small amounts of 
money – or possibly without any costs. The 
solution can often be found through a change 
of staff attitude and thinking in new ways). 
У контексті доступу до матеріалів і послуг 
рекомендовано:

– належна організація простору біб-
ліотеки: чіткі й такі, що легко читаються, 
знаки з піктограмами; полиці, доступ-
ні для людини на візку; різної висоти 
комп’ютерні столи та столи для читання; 
стільці з міцними підлокітниками; безпе-
решкодний прохід між книжковими ша-
фами, зокрема, для людей в інвалідних 
візках; наявність підйомника для інвалід-
них візків або рампи, якщо бібліотека має 
більше одного рівня; персонал, навчений 
надавати допомогу відвідувачам у разі 
надзвичайної ситуації;

– довідковий/інформаційний стіл: регу-
льований стіл; стільці, придатні для людей 
похилого віку та відвідувачів із особливи-
ми потребами; індукційна петлева система 
для осіб з обмеженнями слуху;

– інші заходи.
Згідно зі ст. 8 Закону України «Про де-

ржавні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії» [25], державні соціаль-
ні нормативи у сфері соціального обслуго-
вування встановлюються для визначення 
розмірів державних гарантій соціальної 
підтримки інвалідів, осіб похилого віку, 
дітей, які залишилися без піклування бать-
ків, та інших осіб, які потребують соціаль-
ної підтримки. З цією метою, зокрема, виз-
начаються: перелік послуг, які надаються 
закладами соціального обслуговування 
і фінансуються за рахунок державного 
та місцевих бюджетів і соціальних фон-
дів; норми соціального обслуговування 
пенсіонерів, інвалідів і дітей, які перебу-
вають на утриманні держави.
Отже, важливою складовою частиною 

забезпечення доступності інвалідів до 

культурного надбання є фіксація вимог 
Конвенції та сучасних підходів міжнарод-
них організацій у відповідних державних 
соціальних стандартах.
Âèñíîâêè 
Викладене дає змогу дійти таких вис-

новків:
1. Реалізація прав інвалідів у сфері 

культури не знайшла належного втілення 
в українському законодавстві та практиці.

2. У Положенні про Міністерство куль-
тури України необхідно визначити, що 
цей орган є відповідальним за реалізацію 
прав інвалідів у сфері культури в контек-
сті Конвенції про права інвалідів, а також 
доповнити Міністерством культури Украї-
ни Перелік центральних органів виконав-
чої влади, відповідальних за виконання 
зобовʼязань, що випливають із членства 
України в Комітеті з прав інвалідів.

3. Розробити (доповнити) державні со-
ціальні стандарти щодо гарантій доступу 
інвалідів до культурних надбань, зокрема, 
встановити нормативи оснащення бібліо-
тек та архівів необхідним обладнанням, 
нормативи комплектації бібліотек видан-
нями, придатними для сприйняття осо-
бами з порушенням зору (друк абеткою 
Брайля, великим шрифтом тощо).

4. Доповнити закони України «Про 
біб  ліотеки і бібліотечну справу» та «Про 
Національний архівний фонд і архівні ус-
танови» конкретними положеннями про 
дотримання зазначених стандартів.

5. Доповнити «Порядок забезпечення 
окремих категорій населення технічними 
та іншими засобами реабілітації і форму-
вання відповідного державного замовлен-
ня» в якості спеціальних засобів спілку-
вання та обміну інформацією виданнями, 
придатними для її сприйняття особами з 
порушенням зору (надруковані абеткою 
Брайля, великим шрифтом тощо) з метою 
забезпечення державного фінансування 
таких видань.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Дослідження будь-якого явища немож-

ливе без розуміння його суті, передумов 
формування та особливостей виникнення. 
Саме тому визначення місця та ролі без-
посереднього здійснення влади народом 
України необхідно розкривати, у тому 
числі через історію його становлення та 
розвитку.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Виходячи з вищенаведеного, серед ак-

туальних проблем народовладдя є також 
питання дослідження історико-правових 
аспектів безпосереднього здійснення вла-
ди народом.
Окремі з них досліджено в працях 

Ю.Г. Барабаша, О.В. Батанова, Л.А. Гри-
горяна, О.В. Зайчука, В.А. Дорогіна, 
Ю.А. Дмитрієва, В.Т. Кабишева, О.Л. Ко-
пиленка, В.Ф. Котока, В.В.Копєйчикова, 
В.В. Кравченка, В.В. Комарової, М.В. Оні-
щука, В.Ф. Погорілка, О.В. Прієшкіної, 

Л. Тельєна, О.Ю. Тодики, Р.Г. Гезея, Т.І. 
Кроніна, Л. ЛеДюка, О.Г. Мурашина, Д. Хел-
лоуелла, В.Л. Федоренка, В.Є. Чиркіна, 
Л.М. Шипілова та інших учених.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
У ході дослідження історико-правових 

аспектів безпосереднього здійснення вла-
ди народом необхідно враховувати загаль-
носвітові тенденції розвитку цього явища, 
починаючи з часів зародження державності.
Так, особливістю первісного та родово-

го ладу є участь усіх дорослих членів роду 
в загальних справах. 
Більш зрілою формою управління, з 

точки зору розвитку здійснення влади на-
родом безпосередньо, є народні зібрання 
стародавніх греків. Навіть у часи могут-
ньої Римської держави виникають окремі 
форми здійснення влади народом безпосе-
редньо. Так, зокрема, у V ст. до н.е. в Рим-
ській республіці в період боротьби між 
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У статті досліджено історію становлення та розвитку ідей 
і нормативних приписів про безпосереднє здійснення влади на-
родом, проаналізовано проекти конституційних та установчих 
актів, що ухвалювалися на різних етапах розвитку української 
державності, з точки зору закріплення в них положень про без-
посереднє здійснення влади народом, форми та види відповідної 
діяльності народу щодо реалізації належної йому влади. 

В статье исследована история становления и развития идей 
и нормативных предписаний о непосредственном осуществлении 
власти народом, проанализированы проекты конституционных 
и учредительных актов, которые принимались на разных этапах 
развития украинской государственности, с точки зрения закреп-
ления в них положений о непосредственном осуществлении влас-
ти народом, формах и видах соответствующей деятельности 
народа по реализации принадлежащей ему власти.

The article examines the rise and development of ideas and 
legal regulations on the direct exercise of power by the people, and 
examines draft constitutional statutory acts edopted at various stages 
of development of Ukrainian statehood in terms of strengthening 
regulations on the direct exercise of power by the people, forms and 
types of the implementation of power.

Ключові слова: безпосереднє здійснення влади народом, на-
родний суверенітет, народовладдя.

Історико-правові аспекти 
безпосереднього здійснення влади народом
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патриціями та плебеями починають засто-
совувати інститут плебісциту [1, с. 15]. 
Важливу роль у виникненні безпосе-

реднього здійснення влади народом у су-
часному розумінні та формах відіграли й 
мирові сходи швейцарців, перший із яких 
було проведено в 1294 р. в кантоні Швіц.
Що ж до України, то становлення без-

посереднього здійснення влади народом у 
нашій державі відбувалося з урахуванням 
географічних, національних, етнічних, ет-
нографічних, ментальних та інших особ-
ливостей, ураховуючи які можна виділити 
етапи становлення та розвитку безпосе-
реднього народного владарювання в Ук-
раїні: додержавний період (до створення 
державних утворень слов’янами – ІХ ст.); 
Київська та Литовсько-Руська держави 
(ІХ-ХV ст.); Гетьманські часи (ХVІ – ХVІІІ 
ст.); розвиток ідей про безпосереднє здій-
снення влади народом у час перебування 
українських земель у складі Російської та 
Австрійських імперій (кінець ХІХ – по-
чаток ХХ ст.); національно-визвольна бо-
ротьба на початку ХХ ст. (1917-1921 рр.); 
радянські часи (1922-1990 рр.); новітній 
етап (1991 рік – наші дні).
Саме аналіз наведених етапів станов-

лення та розвитку безпосереднього народ-
ного владарювання є найменш вивченими 
сучасною наукою конституційного права 
України з-поміж інших питань історико-
правової проблематики безпосереднього 
здійснення влади народом.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
З огляду на важливість дослідження іс-

торико-правових аспектів безпосередньо-
го здійснення влади народом, а також у 
зв’язку з відсутністю комплексних і сис-
темних наукових розробок у цій сфері, ме-
тою статті є дослідження окремих аспек-
тів проблематики історії становлення та 
розвитку безпосереднього народовладдя в 
Україні.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Додержавний період 

(до створення державних утворень 

слов’янами – ІХ ст.)

Перші зафіксовані форми здійснення 
влади народом безпосередньо на україн-

ських землях були запозичені зі стародав-
ньої Еллади. Адже саме в грецьких містах 
і селищах (полісах), що виникають на 
території нашої держави під час Великої 
грецької колонізації у VIII – VI ст. до н.е., 
розпочинається історія формалізованого 
та системного здійснення влади народом 
безпосередньо в різноманітних формах. 
Кожен поліс мав свою демократичну раду 
та народне віче як засіб реалізації волі на-
роду [2, с. 42-43]. 
Вічевий лад існував і в наших пращурів 

антів, які залишали вирішення найважливі-
ших питань на розсуд народного зібрання, 
у якому брала участь переважна більшість 
громади [3, с. 215-216]. 
По суті цей етап характеризується пе-

реважно здійсненням влади всім народом 
(населенням), яке саме ж і реалізовувало 
її. Тому в цьому етапі важко виокремити 
здійснення влади народом безпосередньо 
з-поміж інших видів публічної влади.

Київська та Литовсько-Руська 

держави (ІХ-ХV ст.)

У період існування держави − Київ ської 
Русі значного розвитку набуває вічевий 
лад. До кола питань його компетенції до-
слідники відносять законодавчі, судові, а 
також питання війни та миру [3, с. 215-
216]. 

 Попри певну належність влади на-
родові та можливість її здійснення через 
віче, суспільство князівських часів було 
середньовічним, а отже, більше схилялося 
до одноосібного суверена, якими були мо-
нарх, король, князь тощо. Такий висновок 
підтверджує й аналіз тогочасних письмо-
вих джерел, зокрема, «Руської Правди» 
[4], які встановлювали повний домінант 
князя, як у питаннях управління держа-
вою, так і в інших сферах суспільного 
життя, захищали заможні верстви насе-
лення, приватну власність. 
Аналогічна ситуація була закріплена і 

за часів Литовсько-Руської держави. Так, 
Литовські статути передбачали діяльність 
представницьких органів – сеймів, однак 
вони мали суто становий характер і не 
передбачали можливості народу делегу-
вати в такі органи своїх представників [5, 
с. 57].   
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Таким чином, часи Київської Русі та 
Литовсько-Руської держави характеризу-
ються становим поділом суспільства, фео-
дальним ладом і практично необмеженою 
владою князя, домінуванням його суве-
ренітету в усіх сферах суспільного життя. 
При цьому, паралельно функціонує інсти-
тут безпосереднього здійснення влади на-
родом – віче, яке відіграє різну роль і має 
різний політико-правовий статус залежно 
від етапів розвитку феодального суспільс-
тва тих часів, стаючи при цьому прототи-
пом багатьох видів безпосередньої владної 
діяльності народу в майбутньому. 

Гетьманські часи (ХVІ – ХVІІІ ст.)

Із виникненням Запорізької Січі, ста-
новленням та утвердженням козацтва 
по  в’язується нова форма безпосередньо-
го здійснення влади народом – козацька 
рада. 
Уся повнота влади на Січі належала 

загальній (козацькій) раді, на якій усі вва-
жалися рівними і мали однакові права, 
керівні посади були виборними, старшина 
звітувала перед радою щороку, рішення 
приймалося переважною більшістю голо-
сів, і йому мала скорятися меншість [6, с. 
142-143]. 
Проте згодом, після того, як Україна 

підпала під протекторат Московської де-
ржави, повноваження таких рад поступо-
во звужувалися за рахунок розширення 
влади російського царя. 
Перлиною конституційно-правової 

думки козацьких часів і надбанням, що 
дійшло до наших днів, безумовно, є пер-
ша писана конституція світу – «Пакти й 
Конституції законів та вольностей Війсь-
ка Запорозького» [7], або – як її прийнято 
називати – Конституція Пилипа Орлика 
1710 року.
Цей акт українського середньовіччя 

містив окремі вказівки на визнання та вті-
лення в ньому ідей народного сувереніте-
ту, власне саме ними пройнято увесь доку-
мент. Однак таке закріплення втілюється 
дещо в інших висловах і формах, ніж ті, 
що практикуються в сучасній законодав-
чій техніці. 
Таким чином, у межах розвитку ук-

раїнського козацтва та українських коза-

ків як класу, починають виділятися окремі 
форми здійснення влади народом без-
посередньо, які в цей історичний період 
зводяться до здійснення влади козаками в 
межах війська, у процесі вирішення внут-
рішніх питань своєї організації, функціо-
нування, управління тощо, тобто до пев-
них безпосередніх корпоративних форм 
управління. 
Цей етап став першим історичним за-

кріпленням елементів, хоча й частково-
го, але безпосереднього здійснення влади 
людьми, а також обмеження влади гетьма-
на на конституційному рівні.

Розвиток ідей про безпосереднє здійснення 

влади народом у час перебування українських 

земель у складі Російської та Австрійської 

імперій (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Важливу роль у розвиткові української 
суспільно-політичної думки в кінці XIX 
– на початку XX ст. відіграло Кирило-
Мефодіївське товариство (1846-1847 рр.), 
один із членів якого – Георгій Андрузький, 
розробив «Начерки Конституції Республі-
ки» [8]. Особливу увагу в них було приді-
лено питанням самоврядування та участі 
населення у вирішенні питань місцевого 
значення. Зокрема, у розділі «Община» 
Андрузький уперше спробував обґрунту-
вати ідею народовладдя на місцевому рів-
ні в Україні. 
Ідея політичної свободи, самоврядуван-

ня та народовладдя дістала розвиток і у 
працях Михайла Драгоманова в останній 
чверті XIX століття, зокрема конституцій-
ному проекті «Проэктъ основаній устава 
украинского общества «Вольный союз» 
– «Вільна спілка» (1884 р.) [9]. 
Основний закон «Самостійної України» 

Спілки народу українського [10, с. 77], 
підготовлений групою членів Української 
Народної Партії та видрукуваний у пер-
шому номері часопису Української народ-
ної партії «Самостійна Україна» (вересень 
1905 р.), став першим конституційним 
проектом, що прямо передбачав закріп-
лення в тексті належність всієї влади в дер-
жаві народові та можливість самостійно її 
здійснювати. Цей проект передбачав і пев-
ні механізми реалізації належної народові 
влади безпосередньо. Зокрема, у статті 24 
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ішлося про право мирних зборів [10, с. 
77], стаття 25 передбачала право громадян 
на об’єднання в неурядові структури [10, 
с. 77], а стаття 32 закріплювала інститут 
народної законодавчої ініціативи. 
Таким чином, вказаний історичний етап 

характеризується розвитком ідей, теорій, 
пропозицій щодо безпосереднього здійс-
нення влади народом, еволюції цих ідей 
та пропагуванням теорій розвитку різних 
видів діяльності народу щодо здійснення 
влади безпосередньо. 

Національно-визвольна боротьба 

на початку ХХ ст. (1917-1921 рр.)

За досить короткий проміжок часу 
(1917-1921 рр.) українська держава поста-
ла в досить різноманітних конфігураціях 
форм державного правління, територіаль-
ного устрою та політичних режимів. При-
хід нової влади практично завжди зна-
менувався зміною форми держави, що 
супроводжувалося відповідним правовим 
(юридичним) оформленням. Саме тому 
ми маємо досить широкий нормативний 
матеріал, що дійшов до наших днів.
Діяльність Української Центральної 

Ради, прийняття нею чотирьох Універ-
салів, а також Конституції Української 
Народної Республіки 1918 р. мали доле-
носне значення для проголошення суве-
ренної Української держави. 
Не оминула УЦР у своїх Універсалах і 

питання закріплення народного суверені-
тету, права народу безпосередньо здійс-
нювати належну йому владу. Так, у І Уні-
версалі Рада прямо визнавала похідність 
своєї влади від влади народу [11, с. 93]. 
ІІ Універсал Української Центральної 

Ради [12, с. 97], на жаль, не став продов-
женням розвитку ідей народовладдя. Як в 
історичному, так і в теоретико-правовому 
вимірі, цей акт, відображав певні побою-
вання тодішніх керівників та й Централь-
ної Ради, адже фактично декларував від-
мову від подальшого поетапного поступу 
на шляху до проголошення незалежності 
України. 
ІІІ Універсал Української Центральної 

Ради [13, с. 98] не започаткував револю-
ційних перетворень на шляху закріплення 
принципу народного суверенітету, без-

посереднього здійснення влади народом, 
здобуття державної незалежності. Разом 
із цим, ІІІ Універсалом закріплювався за 
громадянами ряд важливих для безпосе-
реднього здійснення влади народом прав 
– свобода зібрань, союзів, страйків. 
У IV Універсалі Української Централь-

ної Ради закріплення питань народного 
суверенітету та окремих його елементів 
вийшло на якісно новий рівень. Так, зок-
рема, прямо закріплювався принцип на-
родного суверенітету: «Народе України! 
Твоєю силою, волею, словом утворилась 
на Українській Землі вільна Українська 
Народна Республіка» [14, с. 101]. Однак, 
здійснення такої влади передбачалося 
тільки через представницькі органи.
Квінтесенцією політико-правової діяль-

ності УЦР, її правотворчості стало ухва-
лення Конституції Української Народної 
Республіки [15], у якій проголошувався 
принцип народного суверенітету, закріп-
лювалося право громадян безпосередньо 
брати участь в управлінні державними 
справами, однак, пріоритет надавався ін-
ститутові виборів. 
Крім права народу формувати пред-

ставницькі органи державної влади, Конс-
титуція УНР передбачала також ряд інших 
форм безпосереднього здійснення влади 
народом. Так, наприклад, стаття 32 наго-
лошувала на можливості здійснення конт-
рольної діяльності народу – дострокового 
припинення повноважень Всенародних 
Зборів за волею народу, у пункті е) статті 
39 закріплювався інститут народної зако-
нодавчої ініціативи, а в статті 42 Консти-
туції УНР закладався механізм участі гро-
мадян (народу) у внесенні змін до неї. 
Отже, не дивлячись на те, що ця кон-

ституція закріпила принцип народного 
суверенітету та належності всієї влади 
народові, її реалізація здебільшого по-
в’язувалася з діяльністю органів держав-
ної влади. І незважаючи на те, що окремі 
статті закріплювали види безпосередньої 
владної діяльності народу, створити ре-
альні механізми реалізації всіх її форм не 
вдалося.
На зміну Українській Центральній Раді 

прийшов період Гетьманату Павла Скоро-
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падського, за якого відбулося ухвалення 
двох актів: «Грамота до всього Українсь-
кого народу» від 29 квітня 1918 р. [16] і 
«Закони про Тимчасовий державний уст-
рій України» [17]. Обидва документи за-
кріплювали монархічну форму державно-
го правління, тому в них про належність 
влади народу, а отже, і про види владної 
народної діяльності не могло бути й мови.
Влада гетьмана Павла Скоропадського 

протрималась недовго. Їй на заміну при-
йшла Директорія УНР, що поєднувала в 
собі законодавчу, виконавчу та судову 
владу. У цей період було розроблено кіль-
ка конституційних проектів, які, однак, не 
було ухвалено.
У межах цього історичного етапу ста-

новлення та розвитку безпосереднього 
здійснення влади народом окрему увагу 
слід звернути на нормотворчі звитяги За-
хідноукраїнської Народної Республіки.
Так, Тимчасовий Основний Закон 

ЗУНР [18], що був ухвалений на західно-
українських землях, як і конституційно-
установчі акти УНР, визнавав повноту та 
верховенство влади народу на території 
ЗУНР, проте реалізація цієї влади вбача-
лася в діяльності загальнонародних пред-
ставницьких органів.  
Таким чином, попри надзвичайно склад-

ні умови прийняття конституційних актів, 
обмеженість, а інколи й відсутність реалі-
зації їх на практиці, нормативне закріп-
лення безпосереднього здійснення влади 
народу, визнання принципу народного 
суверенітету (крім періоду Гетьманату) 
мало місце практично в усіх конституцій-
них та установчих документах. При цьому 
вони частково, або взагалі не закріплюва-
ли види діяльності народу щодо реалізації 
цієї влади безпосередньо.

Радянські часи (1922-1990 рр.)

В основу першої конституції Радянської 
України – Конституції УСРР 1919 р. [19] 
було покладено Конституцію РРФСР, що 
й позначилося на її змісті. Так, положення 
про народний суверенітет було замінено 
статтями, у яких ішлося про диктатуру 
пролетаріату (статті 1) та належність вла-
ди робітничому класові (пункт б) статті 3), 
а отже, за таких обставин про повноцінне 

безпосереднє здійснення влади народом 
не могло бути й мови.
Другу Українську Радянську Конститу-

цію було ухвалено 15 травня 1929 р. [20]. 
Цей конституційний акт проголошував 
належність влади не всьому народові, а 
лише окремій його частині – селянам, 
ро бітникам, червоноармійцям. Із закріп-
ленням у Конституції окремих форм здій-
снення народом влади безпосередньо – 
вільні зібрання, мітинги, походи (стаття 
10), свобода організації і діяння, право 
об’єднуватися в організації (стаття 11), ці 
права надавалися лише окремими прошар-
ками суспільства, а не всьому народові – 
селянам і робітникам.
Третя Конституція Радянської Украї-

ни від 30 січня 1937 р. [21] була так само 
спрямована на декларування належності 
влади народові, а точніше – окремій його 
частині – трудящим. Так, зокрема, стаття 3 
Конституції наголошувала, що «вся влада 
в УРСР належить трудящим міста і села в 
особі Рад депутатів трудящих» [21, с. 209]. 
Достатньо багато уваги в цьому конститу-
ційному акті приділялося й інститутові 
виборів. Ця Конституція гарантувала й 
деякі інші способи безпосереднього здійс-
нення влади народом. Зокрема, статті 124, 
125 передбачали свободу зборів і мітин-
гів, свободу вуличних походів і демонс-
трацій, свободу об’єднань у різноманітні 
громадські організації. При цьому, стаття 
125 допускала лише одну форму політич-
ного об’єднання громадян – «... найбільш 
активні й свідомі громадяни з лав робіт-
ничого класу й інших верств трудящих 
об’єднуються у Комуністичну партію 
(біль  шовиків) України...» [21, с. 231].
Остання з конституцій Радянської Ук-

раїни – Конституція (Основний Закон) 
Української Радянської Соціалістичної 
Рес публіки від 20 квітня 1978 р. [22] була 
найбільш розвинутою з-поміж інших ра-
дянських конституцій у частині закріплен-
ня різноманітних форм безпосереднього 
здійснення влади народом. 
Як і попередні конституції радянської 

доби, остання закріплювала різноманітні 
форми участі народу у здійсненні своєї 
влади безпосередньо: право на звернення 
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та на скарги (статті 47, 56) збори, мітин-
ги, вуличні походи і демонстрації (стаття 
48), право на об’єднання в громадські ор-
ганізації (стаття 49) тощо. Конституцією 
УРСР 1978 р. було запроваджено у стат-
ті 91 інститут наказу виборців, приділено 
увагу питанням народної законодавчої 
ініціативи та народної законотворчості 
(статті 97, 101). 
Вищим виявом декларування всевладдя 

народу при тотальному контролі всіх сфер 
суспільного та державного життя стало 
проголошення судів народними та надан-
ня народу формальних можливостей об-
рання суддів (стаття 150) та відкликання 
їх із посад. 
Таким чином, цей етап становлення 

безпосереднього здійснення влади наро-
ду характеризується певною внутріш-
ньою еволюцією. Незважаючи на те, що 
режим протягом аналізованого етапу не 
змінювався, конституційні положення, 
що закріплювали народовладдя та форми 
його здійснення, були значно покращені. 
Водночас переважна більшість таких 
приписів не передбачала законодавчих 
механізмів їх реалізації або мала деклара-
тивний характер, що по суті призводило 
до існування двох паралельних систем 
безпосереднього здійснення влади наро-
дом – розвинутої номінальної та обмеже-
ної реальної.

Новітній етап (1991 р. – наші дні)

Новітній етап історико-нормативного 
розвитку безпосереднього здійснення вла-
ди народом, безсумнівно, розпочинається 
з часу ухвалення Верховною Радою Ук-
раїнської РСР Декларації «Про Державний 
суверенітет України» від 16 липня 1990 р. 
[23], адже саме вона заклала паростки, 
нове бачення, підходи та доктрину визна-
чення безпосереднього здійснення влади 
народом. 
Після Декларації «Про Державний су-

веренітет України» відбулася ще низка 
політично важливих для розвитку і ста-
новлення Української держави подій. Од-
нак, з точки зору конституційно-правово-
го забезпечення функціонування держави, 
в силу різних об’єктивних і суб’єктивних 
чинників продовжувала діяти Конституція 

ще Радянської України 1978 р. з численни-
ми змінами. 
У цій ситуації, декларуючи прагнення 

до ухвалення нової Конституції та нама-
гання врегулювати відносини, що вже 
склалися в державі, Верховною Радою та 
Президентом України було ухвалено так 
званий Конституційний Договір від 8 чер-
вня 1995 р. [24]. Цей документ визнавав 
пріоритет народу у вирішенні державних 
і місцевих питань, прийнятті найважливі-
ших рішень. При цьому, більшість питань 
забезпечення безпосереднього здійснення 
влади народу та окремих його форм не 
були окреслені Конституційним Догово-
ром.
Більше ніж через рік після ухвалення 

цього документа Верховна Рада України 
на п’ятій сесії 28 червня 1996 р. прийняла 
Конституцію України, що досить широко 
визначила основи безпосереднього здійс-
нення влади народу, врегулювавши право-
ву основу окремих видів такої діяльності. 
Так, комплексний аналіз конституційних 
положень дає змогу зробити висновок, що 
Основний Закон України визначив прямо 
або опосередковано всі види діяльності на-
роду щодо безпосереднього здійснення на-
лежної йому влади. Узагальнення цих по-
ложень дає можливість їх систематизувати 
залежно від форм діяльності народу щодо 
здійснення ним влади безпосередньо:

– установчу діяльність народу врегу-
льовано положеннями частини третьої 
статті 5, частини першої статті 38, статей 
69-74, пунктів 2, 7, 28, 30 частини першої 
статті 85, пункту 20 частини першої статті 
92, пунктів 6, 7 частини першої статті 106, 
пунктів 1, 2 частини першої статті 138, 
частин третьої, шостої статті 140, частини 
першої статті 143, частини першої статті 
156 Конституції України;

–  правотворчу діяльність народу вре-
гульовано положеннями частини першої 
статті 38, статей 69-74, пунктом 20 час-
тини першої статті 92, пунктом 6 частини 
першої статті 106 Конституції України;

– ініціативну (дорадчу) діяльність на-
роду врегульовано положеннями статей 
39, 40 Конституції України;

– контрольну діяльність народу врегу-
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льовано положеннями статті 36, частини 
четвертої статті 124, частини першої стат-
ті 127, частини другої статті 129, частини 
другої статті 131, частини першої статті 
143 Конституції України;

– захисну діяльність народу врегульо-
вано положеннями частин другої, третьої 
статті 5, частини

–  першої статті 17, частини третьої 
статті 27, статей 36, 44, частини п’ятої 
статті 55 Конституції України.
Таким чином, на новітньому, сучасно-

му етапі розвитку історико-теоретичних 
основ становлення безпосереднього здій-
снення влади народом було остаточно 
закріплено принцип народного суверені-
тету, конституційно визначено багатоас-
пектність здійснення різноманітних видів 
діяльності народу щодо його забезпечен-
ня. Фактично Конституція України зафік-
сувала напрям нормативної та теоретич-
но-наукової діяльності щодо подальшого 
розвитку різноманітних видів діяльності 
народу стосовно безпосереднього здійс-
нення ним влади. 

Âèñíîâêè
Проаналізувавши основні етапи ста-

новлення та розвитку безпосереднього на-
родного владарювання в Україні, можна 
зробити висновок, що саме розуміння та 
конституційно-правове закріплення без-
посереднього здійснення влади народу, 
окремих його видів та форм мало різні ви-

яви, залежно від історичної епохи та ідео-
логії, конституційної правосвідомості, що 
панувала в певний проміжок часу, належ-
ності українського народу до тієї чи іншої 
форми державного правління. Вагомий 
вплив на конституційно-правове закріп-
лення безпосереднього здійснення влади 
народу на відповідних етапах мала також 
наявність чи відсутність української де-
ржавності, боротьба за неї. 
Закріплення безпосереднього здійснен-

ня влади народу протягом історичного ета-
пу становлення української державності 
та конституційно-правової думки пройш-
ло складний шлях поступового еволю-
ціонування, не пов’язаного з революцій-
ними змінами свідомості, однак напряму 
залежного від складних етапів української 
історії, переповненої трагічними подіями, 
бездержавними епохами та ідеологічним 
впливом метрополій, у складі яких пере-
бували землі України.
Такий еволюційний поступ дав змогу 

конституційно закріпити принцип народ-
ного суверенітету, належність усієї повно-
ти та неподільності влади народу, а також 
види діяльності народу щодо безпосеред-
нього здійснення належної йому влади. 
Завдання, що сьогодні стоїть перед на-

укою та практикою, є заповнення існую-
чих прогалин у вказаній сфері, удоско-
налення нормативної бази здійснення 
окремих форм реалізації влади народу 
безпосередньо, розроблення відповідних 
законопроектів, теорій і доктрин. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Інформаційне суспільство стало ре-

альністю сьогодення, оскільки мережа 
Інтернет швидко розширюється, охоп-
люючи все більшу кількість учасників 
міжнародного інформаційного обміну. У 
ході такого процесу діють загальні зако-
номірності, пов’язані з розвитком науко-
во-технічного прогресу, що обумовлює, 
зокрема, появу нових проблем правового 

регулювання відносин, пов’язаних із ним. 
Очевидно, що Інтернет нині перетворився 
на важливий фактор суспільного, політич-
ного й економічного життя. Це пояснює 
підвищення інтересу спеціалістів різних 
галузей до інформаційних прав людини, 
глобальної мережі. Однак питання міжна-
родно-правового регулювання Інтернету є 
відкритим для дослідження.

П.П. Войтович
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Статтю присвячено комплексному аналізові норм міжна-
родного права, що регулюють отримання та розповсюдження 
інформації через Інтернет, деяких проблем його міжнародно-
правового регулювання, а також функціонуванню глобальної ме-
режі.

Статья посвящена комплексному анализу норм международ-
ного права, регулирующих получение и распространение инфор-
мации через Интернет, некоторых проблем его международно-
правового регулирования, а также функционированию глобаль-
ной сети.

The article is devoted to the analysis of the rules of international 
law regulating the receiving and spread of information by the means 
of the Internet and Global network’s functioning, and also the analysis 
of some problems of international legal regulation of the Internet.

Ключові слова: право на інформацію, інформаційні права, 
Інтернет, спільне надбання людства. 

Міжнародно-правове регулювання 
Інтернету

Розділ 2

Цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. 
Міжнародне право. 

Господарське право, 
господарсько-процесуальне право
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
Проведений аналіз досліджень і публі-

кацій показав, що різні аспекти права на 
інформацію, інформаційних прав, у тому 
числі питання доступу та використан-
ня Інтернету і навіть мережевого права 
розглядалися багатьма вітчизняними та за -
рубіжними вченими, серед яких: Т.І. Аба-
кумова, І.Л. Бачило, А.Б. Венгеров, Б. Го  -
голь, А.В. Грищенко, Л.В. Голоскоков, 
В.О. Горобцов, С.О. Губін, В.А. Дозорцев, 
Є.В. Єрмічова, І.М. Забара, М.М. Китай-
чик, В.О. Копилов, Б.А. Кормич, Т.А. Кос-
тецька, О.В. Кохановська, А. Крутських, 
Н.В. Кушакова, С.Ю. Лапін, І.І. Лукашук, 
А.В. Малай, А.І. Марущак, І.С. Мелюхін, 
О.В. Нестеренко, А.В. Пазюк, М.Г. Про-
шина, П.М. Рабінович, С.П. Рабінович, 
О.І. Романюк, Д.О. Савельєв, О.О. Ситні-
ков, В.С. Хижняк та інші. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè 
Досі не вирішеними залишаються такі 

питання, як: міжнародно-правове регулю-
вання функціонування Інтернету, переваг 
і недоліків глобальної мережі, міжнарод-
но-правові принципи спілкування в Інтер-
неті, проблеми невидимого Інтернету та 
впорядкування майбутнього Інтернету, а 
також питання віднесення кіберпростору 
до спільного надбання людства. Вирішен-
ня цих аспектів є вкрай важливим для по-
будови більш ефективного механізму пра-
вового регулювання суспільних відносин 
в інформаційній сфері. Тому необхідним 
є комплексне дослідження існуючих норм 
міжнародного права, що встановлюють 
деякі правила функціонування Інтернету 
та певний порядок реалізації інформацій-
них прав шляхом використання глобаль-
ної мережі.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Мета статті − комплексне дослідження 

норм міжнародного права, що регулюють 
питання отримання та розповсюдження 
інформації через Інтернет, функціонуван-
ня глобальної мережі, а також аналіз про-
блем міжнародно-правового регулювання 
переваг і недоліків Інтернету.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Інформаційно-комунікаційні технології 

є одним із найбільш важливих факторів, 
що впливають на формування сучасного 
суспільства. Їх революційний вплив сто-
сується способу життя людей, їхньої ос-
віти й роботи, а також взаємодії органів 
державної влади і місцевого самовряду-
вання та громадянського суспільства. 
Ін  формаційні технології швидко стають 
життєво важливим стимулом розвитку 
світової економіки, надаючи можливість 
приватним особам, організаціям і спіль-
нотам, що займаються підприємницькою 
діяльністю, більш ефективно й творчо ви-
рішувати економічні та соціальні пробле-
ми. Для багатьох громадян нині глобальна 
мережа стала таким же звичним явищем, 
як друковані засоби масової інформації, 
телебачення або радіо. 
Інтернет (лат. inter між та англ. Net 

(work) мережа) – глобальна комп’ютерна 
мережа, що пов’язує між собою як ко-
ристувачів комп’ютерних мереж, так і 
користувачів індивідуальних комп’ютерів 
[1, с. 582].
Як засіб масової комунікації Інтернет 

досяг такого рівня розвитку і впливу на 
суспільне життя, який потребує держав-
ного втручання через прийняття законів, 
що регулюють пов’язану з ним діяльність. 
Так, І.С. Мелюхін зазначає, що інтерна-
ціональна природа Інтернету дає змогу 
стверджувати, що проблеми законодав-
чого регулювання діяльності в мережі ма-
ють загальний характер і однакові для всіх 
країн [2, с. 19]. Визначальна риса Інтерне-
ту є в тому, що він функціонує одночас-
но як засіб публікацій і комунікацій, хоча 
радикально відрізняється від масового 
сповіщення і традиційних телекомуніка-
ційних послуг. Цим пояснюється специфі-
ка його регулювання [3, с. 105].
Інтернет, як й інші глобальні комп’ютер-

ні мережі, існує не в правовому вакуумі, 
оскільки все, що з ним пов’язане (автори, 
постачальники змісту, мережевих послуг, 
мережеві оператори, провайдери доступу 
та кінцеві користувачі) є суб’єктами від-
повідних законів у різних країнах. 
Деякі вчені говорять про існування спе-



48

Правничий вісник Університету «КРОК»

ціальної галузі − мережевого права [4, с. 
13-18; 5, с. 6-12].
Міжнародне право також не залишає 

поза увагою питання, пов’язані з глобаль-
ною мережею Інтернет. Міжнародно-пра-
вові проблеми розглядаються з кількох 
напрямів, зокрема, це питання щодо прав 
і свобод в Інтернеті, регулювання пев-
них видів діяльності в мережі, а також її 
функціонування. Особливе значення має 
дотримання учасниками інформаційного 
обміну основних і спеціальних принципів 
міжнародного права.
Найбільш дослідженими в доктрині є 

питання охорони особистих прав і свобод 
в Інтернеті, електронної торгівлі, охоро-
ни інтелектуальної власності, трудової 
діяльності в ньому тощо. Міжнародне 
співтовариство зацікавлене в розвиткові 
міжнародно-правового регулювання цих 
питань, про що свідчать результати діяль-
ності низки універсальних і регіональних 
міжнародних організацій у цій сфері. Ці-
кавим прикладом міжнародно-правового 
регулювання є прийнята Радою Європи 
28 травня 2003 р. «Декларації про свободу 
спілкування в Інтернеті» [6]. Вона закрі-
пила сім принципів: 

1) інформаційне наповнення Інтернету; 
2) саморегулювання або спільне регу-

лювання; 
3) відсутність попереднього державно-

го контролю; 
4) усунення перешкод для участі людей 

в інформаційному суспільстві; 
5) свобода надання послуг через Інтер-

нет; 
6) обмежена відповідальність провай-

дерів з контролю за змістом інформації в 
Інтернеті; 

7) анонімність. 
Варто звернути увагу на принципи від-

сутності попереднього державного кон-
тролю та гласності. Перший означає, що 
державні органи не повинні за рахунок за-
ходів загального блокування чи фільтрації 
позбавляти громадськість доступу до ін-
формації та інших комунікацій в Інтернеті, 
незалежно від державних кордонів. Це є 
вкрай важливим, оскільки окремі держави 
свідомо обмежували доступ громадян до 

Інтернету та можливість вільного спілку-
вання в мережі. Наприклад, у 2011 р. під 
час так званої «Арабської революції» в 
Єгипті було заблоковано всі соціальні ме-
режі, з метою завадити людям домовитися 
про час і місце проведення демонстрацій, 
унеможлививши таким чином масові про-
тести. Подібні випадки були, наприклад, у 
Тунісі, Китаї та інших країнах. Здійснення 
подібних обмежень виключно в політич-
них цілях є неприпустимим.
Відсутність принципу гласності озна-

чає, що держави повинні поважати бажан-
ня користувачів Інтернету не розкривати 
свою особистість, тобто анонімність. Вод-
ночас це не заважає державам вживати за-
ходів і співпрацювати з метою виявлення 
осіб, винних у вчиненні злочинних дій, 
згідно з нормами закону.
Крім того, цікавість до Інтернету про-

являє й така параорганізація, як «Велика 
вісімка» [7], що спрямовує розвиток пра-
вового регулювання стосовно прав, сво-
бод та окремих видів діяльності в Інтер-
неті. Зокрема, за результатами останнього 
саміту (2011 р.) серед головних напрямів 
розвитку діяльності в глобальній мережі 
було визначено: захист інтелектуальної 
власності, персональних даних і недотор-
канності приватного життя в Інтернеті; бо-
ротьба його з використанням для торгівлі 
дітьми та їх сексуальною експлуатацією; 
безпека мереж і послуг в Інтернеті.
Як наголошують О.І. Романюк і А.Г. 

Фрейдліна, глобальна мережа має ексте-
риторіальний характер, тобто доступ до 
неї з будь-якої країни світу не залежить від 
виконання урядом правил міжнародних 
договорів. До того ж, на сьогодні Інтер-
нет фактично став прекрасним щоденно 
поновлюваним джерелом для порушень у 
галузі інтелектуальної власності [8, с. 45], 
а також як для здійснення, так і для пору-
шення інформаційних прав людини.
Важливим чинником є те, що глобаль-

на мережа позбавлена політичної цензу-
ри. Функціонування Інтернет-видань дає 
змогу отримувати інформацію практично 
в режимі реального часу та досить деше-
во. Проте інформація про органи держав-
ної влади, зокрема в українській мережі 
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Інтернет, є недостатньою для громадсько-
го контролю за її діяльністю. Лише 40% 
органів державної влади мають власні 
веб-сайти, причому інформація на них є 
досить обмеженою, до того ж вона онов-
люється нерегулярно. 
Хоча переваг Інтернету, безумовно, 

більше, можливі негативні аспекти не 
можна недооцінювати. Саме вони потре-
бують регулювання, введення цензури 
щодо низки матеріалів, які загрожують 
моральним засадам суспільства. У зв’язку 
з цим Рада з телекомунікації Європейсь-
кої Комісії прийняла в 1996 р. резолюцію, 
спрямовану на попередження розповсюд-
ження в Інтернеті незаконного змісту, 
особливо дитячої порнографії [9]. 
Проблема поширення сумнівної ін-

формації відома з часу надання вільного 
доступу до мережі Інтернет. Ідеться про 
інформацію щодо расизму, неонацистсь-
кої ідеології, вільного розповсюдження 
порнографічних матеріалів, у тому чис-
лі дитячої порнографії, підбурювання до 
міжнаціональних і міжрелігійних конф-
ліктів тощо. Окремі країни ведуть актив-
ну боротьбу з поширенням незаконного 
інформаційного наповнення. 
Для сучасного інформаційного середо-

вища характерними є висока технологіч-
ність і глобальність. Однак становлення 
єдиного інформаційного середовища від-
бувається вкрай нерівномірно. Найбіль-
ших успіхів досягли промислово розвину-
ті країни. Досить інтенсивно цей процес 
також проходить у нових індустріальних 
державах (Малайзія, Китай, Мексика, Ар-
гентина), але більшість країн, що розвива-
ються, слабо охоплені цим процесом. Ін -
формація, що циркулює в глобальній ме-
режі Інтернет, перевищує всі наявні ресурси 
звичайних ЗМІ. Тому тенденції їх розвитку, 
процеси інформатизації на сьогодні необ-
хідно розглядати в єдності [10, с. 341].
Занепокоєння викликає, перш за все, 

можливість використання колосального 
потенціалу інформаційних кібернетичних 
технологій в інтересах забезпечення війс-
ково-політичної переваги, силового проти-
стояння, шантажу, тим самим відкриваючи 
нові напрями гонки озброєнь [11, с. 84]. 

На жаль, особливою проблемою є такий 
інструмент зовнішньої політики окремих 
розвинутих держав, як інформаційні війни. 
Намагання домінувати у світовому інфор-
маційному просторі, розроблення низкою 
держав концепцій інформаційних війн, 
порушення нормального функціонування 
інформаційних і телекомунікаційних сис-
тем, знищення або отримання несанкціо-
нованого доступу до інформресурсів – да-
леко не повний перелік військового аспек-
ту сучасного інформаційного суспільства. 
Значення цієї проблеми підкреслювалося 
в низці резолюцій Генеральної Асамблеї 
ООН [12, с. 14]. 
Варто погодитися з І.М. Забарою, що 

необхідним є також урегулювання про-
блеми невидимого (непомітного) Інтер-
нету [12, с. 12], тобто тіньових мобільних 
Інтернет-систем, що встановлюються на 
території іноземних держав з метою підго-
товки акцій непокори, організації масових 
антиурядових заходів, передачі в режимі 
on-line відео- та фотоматеріалів про мі-
тинги і демонстрації протесту, а також по-
казу негативних дій уряду. У такий спосіб 
створюються ситуації, що призводять до 
«протиріч з міжнародно-правовими при-
нципами суверенітету і територіальної 
цілісності держави, верховенства закону, 
дотримання прав людини та демократич-
них стандартів у світі». Це також є втру-
чанням у внутрішні справи держав.
Як зауважує у своїй доповіді І.М. Заба-

ра, зазначаючи, що за останнє десятиріччя 
Інтернет пройшов надзвичайно важливий 
етап свого розвитку, прихильники вбача-
ють у цьому лише початок його еволюції. 
Разом з тим, висловлюються думки про 
наближення нового етапу, під час якого 
відбудеться вдосконалення існуючих та 
поява нових технологій Інтернету, і, як 
наслідок, зазнає змін сама глобальна ме-
режа.
При цьому ставиться під сумнів систе-

ма розподілу доменних імен вищого рівня, 
що склалася як елемент ненормативного, 
стихійного регулювання, а не скоордино-
ваний спільний результат співтовариства 
[12, с. 11].
Цілком обґрунтовано висловлюються 
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думки про те, що окремі аспекти впоряд-
кування майбутнього Інтернету («Інтер-
нет-2», «Ікс-Інтернет» «Нова Всесвітня 
Мережа» (New World Network) навряд чи 
можуть бути визначені лише на існуючо-
му рівні та потребуватимуть свого рішен-
ня на найвищому рівні, зокрема в ООН.
Однією з дискусійних проблем є ство-

рення окремими державами закритого Ін-
тернету або безпечних доменних зон, що 
порушує принцип свободи інформації та 
вимоги дотримання прав людини. Кібер-
простір розглядається як специфічний вид 
території, що не має геологічної основи, з 
усіма відповідними правовими наслідка-
ми.
Найбільш аргументовано позицію про 

те, що Інтернет є новим, особливим видом 
простору, що має віртуальну сутність і 
знаходиться поза межами державної юрис-
дикції, висловив Д. Менте. За його теорією 
інтернаціональних просторів, найбільш 
правильним рішенням, що може бути за-
стосоване, є спеціальне правове регулю-
вання цього телекомунікаційного просто-
ру (кіберпростору) [13]. Як аналогію автор 
наводить приклади режимів регулювання 
Антарктики, космосу – тих просторів, на 
які не поширюється суверенітет будь-якої 
держави.
Разом з цим, варто зауважити, що деякі 

держави намагаються встановити власну 
компетенцію над певним сегментом кібер-
простору або поширити свою юрисдикцію 
на окремі види діяльності в ньому.
Ще однією проблемою, на якій справед-

ливо наголошують чимало дослідників, є 
віднесення кіберпростору до спільного 
надбання людства (за аналогією з косміч-
ним, морським, повітряним). Одним із 
перших на це звернув увагу І.І. Лукашук 
[14, с. 136-138]. Таке рішення матиме на-
слідком відповідний розвиток міжнарод-
но-правового регулювання. Це дасть мож-
ливість визначити режим кіберпростору і 
питання управління ним усіма державами 
без дискримінації; використовувати його з 

урахуванням загальних інтересів і лише в 
мирних цілях; визначити режим, за яким 
не відбуватиметься занепад кіберпростору 
як спільного надбання; отримувати виго-
ду від його використання всіма державами 
на справедливій основі; визначити режим 
і користування кіберпростором із ураху-
ванням інтересів майбутніх поколінь [12, 
с. 13].

Âèñíîâêè 
1. Цілком зрозуміло, що для віднесен-

ня кіберпростору до спільного надбання 
людства потрібен час і певні зміни в під-
ходах держав до цього питання.

2. На сьогодні необхідними є міжнарод-
ні домовленості відносно подальшого роз-
повсюдження глобальних комп’ютерних 
мереж, які мають відповідати трьом вимо-
гам: 1) користувачі повинні бути впевнені, 
що конфіденційна комерційна інформація, 
як і системи оплати, є захищеними та без-
печними; 2) повинна існувати гарантія 
достовірності електронних документів 
і даних, упевненість у тому, що їх мож-
на використовувати як юридичні докази; 
3) користувачі повинні бути впевнені, що 
зможуть здійснювати контроль за змістом 
інформації, до якої мають доступ їхні діти 
[3, с. 110].

3. Розповсюдження інформації через Ін-
тернет, безумовно, потребує подальшого 
виваженого міжнародно-правового регу-
лювання з метою забезпечення реалізації 
інформаційних прав людини та одночас-
ного припинення будь-яких спроб вико-
ристовувати глобальну мережу в деструк-
тивних і антигромадських цілях.

4. Темпи розвитку мережі в Україні є 
близькими до середньоєвропейських. На 
підставі зробленого аналізу проблем за-
безпечення права на інформацію, свободу 
думки та слова в Інтернеті досить актуаль-
ною залишається необхідність підготовки 
спеціального закону України про Інтер-
нет, який повинен у повному обсязі гаран-
тувати забезпечення інформаційних прав 
громадян. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Кризові явища в кредитно-фінансовій 

сфері України призвели до різкого збіль-
шення заборгованості населення за кре-
дитами та обумовили появу нового виду 
послуг, спрямованих на примушування 
суб’єктами господарювання (колектора-
ми) громадян (позичальників) виконати 
цивільно-правові зобов’язання перед фі-
нансовими установами.
Аналіз результатів діяльності колектор-

ських компаній свідчить, що банками 
(кредиторами) з метою погашення про-
блемної заборгованості надається за зна-
ченим суб’єктам господарювання пра-
во вимагати від боржників виконання 
зобов’язань за кредитними договорами на 
користь фінансових установ.
Разом з тим, зазначений вид діяльності 

не знайшов чіткого нормативно-правово-
го врегулювання в системі чинного зако-
нодавства України.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Питання, пов’язані з колекторською ді-

яльністю, досліджували такі науковці, як: 

Н. Яковлева, А. Нікітюк, К. Ларіонова [10–
12]. Законодавче регулювання правового 
статусу діяльності колекторських фірм в 
Україні відсутнє, але така діяльність не за-
боронена, отже, вона є можливою.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Однак вказане питання є малодослідже-

ним: принципи і характер такої діяльності 
постійно змінюється та є неоднорідними, 
адже дії колекторських фірм законодавчо 
не закріплені.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою публікації є дослідження порів-

няльно-правових історіографічних питань 
колекторської діяльності, розкриття понять 
«колекторська діяльність», «колек торські 
послуги», вивчення проблем більш чітко-
го регулювання діяльності колекторських 
компаній на законодавчому рівні.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Колекторство – це засноване на законі 

конвеєрне стягнення великої кількості пе-
реважно однотипних (однакова кількість 
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У статті розглянуто проблеми, пов’язані з правовим забезпе-
ченням і регламентацією колекторської діяльності. Досліджено 
деякі питання історії стягнення прострочених заборгованостей. 
Проаналізовано напрями колекторських послуг, а також проект 
закону «Про заборону надання колекторських послуг щодо фізич-
них осіб-боржників».
В статье рассмотрены проблемы, связанные с правовым обес-

печением и регламентацией коллекторской деятельности. Ис-
следованы некоторые вопросы истории взыскания просроченных 
задолженностей. Проанализированы направления коллекторских 
услуг, а также проект закона «О запрете предоставления кол-
лекторских услуг в отношении физических лиц-должников».

The article is sanctified to consideration of the problems related 
to the legal providing and regulation of collector activity. During 
consideration of the indicated problems some questions of history of 
penalty of outstandings debt, analysed directions of collector services, 
analysed project of law «On prohibition of grant of collector services 
of relatively physical persons-debtors», were investigational.

Ключові слова: колекторська діяльність, колекторські пос-
луги, боржник, стягнення заборгованості.

Правове регулювання діяльності 
колекторських компаній в Україні
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однотипних документів, які підтверджу-
ють борг і різняться лише персональни-
ми даними позичальника) та безперечних 
боргів (немає про що сперечатися з борж-
ником: останній повинен повернути гроші 
і сплатити нараховані відсотки та санкції) 
[12, с. 31].
Для України колекторська діяльність − 

явище поки що незвичне, хоча відповідні 
компанії вже працюють. Основне їхнє за-
вдання − професійне стягнення проблем-
них заборгованостей, або «вибивання» 
боргів цивілізованими методами.
Збирати борги або сприяти їхньому по-

верненню − найдавніший бізнес, який за-
вжди був основним хлібом юристів, адво-
катів і, звичайно, злочинців. Але нещодав-
но й за дуже короткий проміжок часу кіль-
кість невиконаних грошових зобов’язань 
громадян і організацій перед своїми кре-
диторами зросла багаторазово. Не остан-
ню роль відіграє в цьому високий попит 
споживчого кредитування та вплив світо-
вої фінансової кризи. Споживчі кредити є 
найбільш перспективним, але й найбільш 
ризиковим сегментом ринку банківських 
послуг.
Уступка права вимоги існує в законо-

давстві кілька тисяч років, з часу існуван-
ня римського права. Заміна кредитора або 
боржника в Стародавньому Римі в період 
республіки вважалася абсолютно непри-
пустимою, але з розвитком господарських 
правовідносин це призвело до гальмуван-
ня товарообмінних процесів. Тому для 
задоволення інтересів суспільства рим-
ляни стали застосовувати новацію – за-
міну сторін шляхом скасування старого 
зобов’язання й укладення нового з дотри-
манням усіх вимог: присутності сторін, 
згоди боржника та кредитора, а у випад-
ках забезпечення зобов’язання заставою 
чи поручительством необхідно було знову 
внести заставу або домовитися з поручи-
телем. Звичайно, досить часто укласти 
нове зобов’язання на тих же умовах було 
важко з огляду на незацікавленість борж-
ника, поручителя чи заставодавця.
Для врегулювання цієї складної ситуа-

ції римляни звернулися до процесуальних 
норм. У римському праві допускалося ве-

дення судової справи через представника 
(cognitor), причому особливістю таких 
пра вовідносин було те, що представник, 
отримуючи доручення позивача, вів спра-
ву від свого імені. Таким чином, у разі за-
доволення позову представник отримував 
увесь борг на власне ім’я. І лише потім 
представник у порядку звітування переда-
вав все отримане кредитору, а представник 
боржника, у разі стягнення з нього певної 
суми, звертався до останнього з вимогою 
про відшкодування стягнутої суми.
Цей механізм став основою для зарод-

ження нового інституту римського права 
– цесії. Цесією (cessio) називалася пряма 
уступка права вимоги. При цесії кредитор, 
який бажав передати свої права третій 
особі (цедент), призначав цю особу (цесіо-
нарія) своїм представником у суді та за-
значав, що цесіонарій має право залишити 
все, що було стягнуто за позовом, собі. Та-
ким чином, представник міг отримувати з 
відповідача-боржника весь борг, але кре-
диторові його не повертати. Так досягав-
ся той же результат, що й при класичній 
уступці права вимоги.
Разом з тим, механізм цесії містив у собі 

й певні вади, оскільки не був розроблений 
для окремих правовідносин, а просто при-
стосований до них. Так, договір поруки, 
що укладався між цедентом і цесіонарієм 
(mandatum agendi), міг бути в будь-який 
момент скасований цедентом в односто-
ронньому порядку. Тобто, якщо кредитор 
змінював своє рішення, цесія визнавалася 
такою, що не відбулася. Крім того, вона 
припинялася зі смертю цедента, оскільки 
зникало представництво. Боржник також 
міг сплатити свій борг не через представ-
ника, а безпосередньо кредиторові, а він у 
свою чергу міг відмовити представнику. 
Платіж, здійснений безпосередньо, вва-
жався дійсним і припиняв зобов’язання.
Таким чином, цесіонарій міг почува-

тися спокійно тільки у разі, коли отримав 
усе від боржника і сума боргу перейшла 
до його власності. 
Для врегулювання цієї ситуації в період 

принципату поширилася практика пові-
домляти боржникові про здійснення цесії 
(denuntiatio). За такого стану речей борж-
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ник уже захищався від можливого позову 
з боку кредитора і сплата боргу ним безпо-
середньо кредиторові виключалася. Ста-
новлення інституту цесії завершилося за 
імператора Олександра Севері – виконан-
ня боргу на користь кредитора (цедента) 
не погашало зобов’язання боржника перед 
представником (цесіонарієм). Крім того, у 
разі смерті цедента або його відмови від 
представництва, цесіонарій отримував 
самостійний позов. Суть його була такою 
ж, що і у цедента, з тією різницею, що в 
формулу позову вводилася фікція (цесіо-
нарій визнавався нібито спадкоємцем це-
дента).
Але, як в сучасному праві правові нор-

ми стародавнього Рима містили певні об-
меження щодо здійснення цесії: не могли 
передаватися особисті права, також права, 
з приводу яких уже подано позов, тощо.
Перші колекторські агентства з’явили-

ся в США, де цей бізнес зародився ще в 
60-х рр. минулого століття, а вже на по-
чатку 80-х поширився Європою. Нині ко-
лекторських компаній там більше, ніж 
бан  ків (близько 6,5 тис. у США й близько 
10 тис. у країнах Євросоюзу). Діяльність 
таких агентств регулюється спеціальним 
нормативним актом (Faіr Debt Collectіon 
Practіces Act). Відпрацьовано стійку про-
цедуру роботи банків із проблемними кре-
дитами. У перший місяць виникнення не-
платежу банк діє самостійно − телефонує 
боржникові з проханням сплатити борг. 
Якщо останній швидко реагує на це, то 
кредитну лінію може бути відновлено. На 
30-й день заборгованості кредит визнаєть-
ся проблемним, на цю суму нараховують 
підвищені відсотки, штрафи. Якщо борж-
ник погасить кредит, то він може бути від-
новлений, але це відбувається приблизно 
в 30% випадків. 
Дев’яностий день − останній, коли бан-

ки працюють із проблемним кредитом. На 
91-й день справу доручають незалежному 
колекторському агентству, а сам кредит 
блокується. І якщо навіть позичальник по-
гасить свій борг, кредитний продукт усе 
одно не відновлюється. 
На 210-й день боргу інформація про 

боржника надходить із колекторського 

агентства в кредитне бюро, де на нього за-
водять справу.
На Заході більшість колекторів працю-

ють із кредиторами за договором цесії − 
поступки прав вимоги, тобто викупову-
ють борги. Це вигідно і банкам, і колек-
торським агентствам. Банки рятуються від 
простроченої дебіторської заборгованості, 
яка негативно впливає на їхню звітність. 
Однак, купивши борг, колектор отримує й 
ризик повного або часткового його непо-
вернення, тому ціна поступки прав вимоги 
істотно нижча від номіналу. Так, у США 
борг купують приблизно за 10% його вар-
тості, тобто з дисконтом у розмірі 90%. У 
Європі, де більш ліберальне законодавст-
во щодо позичальників-фізичних осіб, − і 
за 5-7%. 
У Росії колекторська діяльність зароди-

лася порівняно недавно. Перші компанії 
зі збору боргів з’явилися на початку 90-х 
рр., не називаючись власне колекторними. 
Вони створювалися як юридичні та фінан-
сові компанії, що займалися взаємозаліка-
ми тощо, при цьому спеціалізувалися, зок-
рема або переважно, і на стягненні боргів. 
Масового ж характеру колекторська діяль-
ність набула в Росії лише у XXI столітті. 
Це, передусім, пов’язано з розвитком еко-
номіки, бізнесу, з потребою ринку в такій 
послузі, а також із зростанням споживчого 
кредитування.
Колекторні компанії стягають, як пра-

вило, безперечну заборгованість (підтвер-
джену необхідними документами) шля-
хом здійснення послідовних дій зі збору 
боргів. Це, як правило:

1) попередня робота колекторського 
центру: СМС, інформування боржників;

2) надсилання листів-повідомлень 
боржникам, які не відгукнулися на теле-
фонні дзвінки;

3)  виїзд за адресою й особисте інфор-
мування боржника;

4) пошук боржників, що переховують-
ся, збір додаткової інформації про них;

5)  судове стягнення.
Основний акцент колекторські компанії 

роблять на досудове стягнення боргів. Як 
показує практика, у процесі здійснення 
своєї діяльності колектори, передусім, ви-
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користовують методи, які могли б вплину-
ти на боржників і допомогти усвідомити 
юридичні наслідки їхніх незаконних дій, 
а саме − нагадують і попереджають борж-
ників про: 

1) кримінальну відповідальність за 
ст.ст. 177, 159 і 165 Кримінального ко-
дексу Російської Федерації. Але до добро-
совісного позичальника, який не оформляв 
кредит за підробленими документами і на-
віть намагався виплатити його, але потра-
пив у важку життєву ситуацію і чий борг не 
перевищує «особливо великого розміру» 
у 250 тис. рублів, ці статті незастосовні;

2) передачу справи до суду, а також про 
те, що заборгованість значно збільшиться 
за рахунок сплати судових витрат. Звичай-
но, це так, але судовий процес може бути 
вигідний самому боржникові: безумовно, 
на якусь суму заборгованість збільшить-
ся, проте можна захищати свої права й 
істотно понизити розмір суми, що стя-
гається. У суді також можна оскаржувати 
розмір штрафних санкцій або неустойки, 
особливо, якщо вона значно перевищує 
суму кредиту.

3) терміни позовної давності. Часто ля-
кають тим, що цей термін необмежений і 
банку вигідно подавати до суду тоді, коли 
відсотки зростуть до значної суми. На-
справді згідно з чинним законодавством 
термін позовної давності становить три 
роки, а якщо банк його пропустив, то стяг-
нути вже нічого не зможе;

4) внесення поправок до ст.ст. 176 і 177 
КК РФ про зміну розміру «особливо вели-
кого збитку». Нині він становить 250 тис. 
рублів, але зацікавлені представники бан-
ків внесли 31 жовтня 2008 р. до Державної 
Думи РФ пропозицію про зниження розмі-
ру особливо великого збитку до 10 тис. 
рублів.
На сьогодні існують колекторські та 

юридичні компанії зі збору боргів, при-
нципової відмінності між якими немає. Усе 
залежить від методів і технологій стягнен-
ня, які використовує компанія. При цьо-
му колектори-фахівці зі стягнення боргів 
− це не обов’язково юристи, ними можуть 
бути люди будь-яких професій. Основне 
їхнє завдання − повернення боргу.

Оскільки борги переважно стягаються 
в досудовому порядку, колектори повин-
ні володіти навичками проведення пере-
говорів і методами переконання. Якщо 
колекторами виступають юристи, то вони 
мають деяку перевагу в роботі з боржни-
ками, оскільки можуть пред’явити претен-
зії кваліфіковано. 
Нині передбачається розроблення про-

екту федерального закону «Про колектор-
ську діяльність», яким передбачається 
врегулювати таку діяльність: точно вста-
новити вимоги, що пред’являються до ко-
лекторських агентств і самих колекторів. 
На сьогодні в Росії представлено два 

напрями колекторських послуг − кредит-
ний і корпоративний. 
Кредитне колекторство є стягненням 

великого об’єму безперечної однотип-
ної заборгованості. Воно актуальне для 
банків, страхових компаній, підприємств 
ЖКГ, тобто організацій, боржниками яких 
є фізичні особи.
Корпоративне колекторство − стягнен-

ня боргів, що виникли внаслідок відносин 
між організаціями. У цьому разі характе-
ристики заборгованості (однотипність, 
безперечність) відходять на другий план, 
а найбільш значимою умовою стає комп-
лексність послуг, що надаються, тобто су-
купність юридичних, інформаційних, пси-
хологічних способів впливу на боржника з 
метою повернення заборгованості.
Корпоративне колекторство затребува-

не лізинговими та факторинговими ком-
паніями, великими оптовими постачальни-
ками тощо. Також існують деякі інші види 
колекторських агентств. На російському 
ринку найбільш поширеними є банківські, 
охоронні та юридичні колекторські агент-
ства. В основному вони відрізняються спо-
собом походження (утворені з правових, 
фінансових структур), кадровим складом, 
основними та додатковими послугами.
Нині повноваження суб’єкта колек-

торської діяльності визначаються догово-
рами між ним (суб’єктом) і кредиторами, 
що укладаються в письмовій формі та по-
винні відповідати вимогам, встановленим 
Цивільним кодексом РФ.
Колекторські агентства найчастіше 
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про вадять діяльність на підставі двох до-
говорів: доручення (агентський договір) 
і про поступку права вимоги (цесія). Але 
найбільш зручним і часто використову-
ваним на практиці все-таки є агентський 
договір.
Колекторська діяльність здійснюєть-

ся на відшкодувальній основі. Вартість 
послуг колекторів залежить, як правило, 
від давності утворення заборгованості та 
об’єму боргів, що передаються на стягнен-
ня, і може становити від 10-50% загальної 
суми стягнутих боргів. У середньому роз-
мір комісії становить 15-30%.
Що стосується законодавчого регулю-

вання (правових підстав) діяльності ко-
лекторських фірм в Україні, то відповід-
ний спеціальний законодавчий акт відсут-
ній. Колекторська діяльність тісно межує 
з кримінально карними діяннями разом з 
іншими порушеннями законодавства.
Так, за кредитним договором банк або 

інша фінансова установа зобов’язується 
надати кошти (кредит) позичальникові в 
розмірі та на умовах, визначених догово-
ром, а позичальник зобов’язується повер-
нути кредит і сплатити відсотки. Цивіль-
ним кодексом України встановлено, що 
кредитор у зобов’язанні може бути замі-
нений іншою особою внаслідок передання 
ним своїх прав іншій особі за правочином 
(відступлення права вимоги), правонас-
тупництва, виконання обов’язку боржника 
поручителем чи заставодавцем (майновим 
поручителем) або виконання обов’язку 
боржника третьою особою.
Частина 3 ст. 512 Цивільного кодексу 

України містить положення, згідно з яким 
кредитор у зобов’язанні не може бути за-
мінений, якщо це встановлено договором 
або законом. Так, колекторська компанія 
може діяти від імені банку (кредитора) 
на підставі договору доручення, комісії 
або надання послуг за певну винагороду. 
У такому разі банк разом із наданням ко-
лектору права вчинити певні юридичні дії 
щодо стягнення з боржника заборгованос-
ті передає також інформацію про клієнта-
боржника. При цьому ст. 1076 Цивільного 
кодексу України встановлено, що банк 
гарантує таємницю банківського рахун-

ку, операцій за рахунком і відомостей про 
клієнта. Відомості про операції та рахунки 
можуть бути надані лише самим клієнтам 
або їхнім представникам. Іншим особам, 
у тому числі органам державної влади, 
їхнім посадовим і службовим особам такі 
відомості можуть бути надані виключно у 
випадках та в порядку, встановлених За-
коном України «Про банки і банківську 
діяльність».
Вказаним законом встановлено, що бан-

ківською таємницею, зокрема, є відомості 
про банківські рахунки клієнтів та їхній 
фінансово-економічний стан тощо. При-
ватні особи та організації, які при виконан-
ні своїх функцій або наданні послуг банку 
безпосередньо чи опосередковано отрима-
ли конфіденційну інформацію, зобов’язані 
не розголошувати цю інформацію та не 
використовувати її на свою користь чи 
на користь третіх осіб [7, ст. 60]. Стаття 
62 цього ж закону визначає порядок роз-
криття банківської таємниці, відповідно 
до якого інформація, що містить банківсь-
ку таємницю, розкривається банками на 
письмовий запит або з письмового дозво-
лу власника такої інформації; на письмову 
вимогу суду або за рішенням суду органам 
прокуратури, Служби безпеки України, 
Міністерства внутрішніх справ та деяким 
іншим державним органам.
Банки, намагаючись обійти вищевказані 

норми, практикують безпосереднє зазна-
чення в кредитному договорі пункту про 
передачу інформації про позичальника (з 
його згоди) третім особам для стягнення 
заборгованості в разі її прострочення.
Якщо ж у кредитному договорі такий 

пункт не був передбачений, то банк до 
недавнього часу не мав права передавати 
інформацію колектору. Банк отримав пра-
во надавати інформацію, яка містить бан-
ківську таємницю, приватним особам та 
організаціям для забезпечення виконання 
ними своїх функцій або надання послуг 
банку відповідно до укладених між такими 
особами (організаціями) та банком дого-
ворів, у тому числі про відступлення права 
вимоги до клієнта, за умови, що передба-
чені договорами функції та/або послуги 
стосуються діяльності банку, яку він здій-
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снює відповідно до ст. 47 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність».
Як показує практика, колектори діють 

також шляхом впливу не лише на боржни-
ка, а й на членів його родини, близьких, 
співробітників тощо. При цьому необхід-
ною передумовою вчинення такого впливу 
є наявність інформації про цих осіб, їхні 
телефони, адреси місця проживання та 
роботи. Однак, відповідно до Закону Ук-
раїни «Про інформацію», інформація про 
особу охороняється законом [5, ст. 23]. 
А конституцією визначено, що ніхто не 
може зазнавати втручання в його особисте 
і сімейне життя, крім випадків, передба-
чених Конституцією України [1, ст. 32]. 
Отже, збирання, зберігання, використання 
та поширення особистої інформації про 
особу без її згоди є прямим порушенням 
чинного законодавства.
Кримінальним кодексом України перед-

бачено відповідальність за вимогу пере-
дачі чужого майна чи права на майно або 
вчинення будь-яких дій майнового харак-
теру з погрозою насильства над потерпі-
лим чи його близькими родичами, обме-
ження прав, свобод або законних інтере-
сів цих осіб, пошкодження чи знищення 
їхнього майна або майна, що перебуває в 
їхньому віданні чи під охороною, або роз-
голошення відомостей, які потерпілий чи 
його близькі родичі бажають зберегти в 
таємниці, тобто за вимагання [2, ст. 89].
Отже, навіть якщо в кредитному до-

говорі є пункт про можливість передачі 
інформації про позичальника (з його зго-
ди) третім особам для стягнення заборго-
ваності в разі її прострочення, а у колек-
торської компанії є право на отримання 
такої інформації, це не дає права колек-
тору, порушуючи норми чинного законо-
давства, втручатися в особисте та сімейне 
життя, а тим більше вести незаконний збір 
інформації про близьких, знайомих і диск-
редитувати особу за місцем роботи.
Останнім часом набула поширення 

практика залучення шляхом посередниц-
тва колекторських організацій, предметом 
діяльності яких є реалізація права вимоги 
на користь банків виконання боржниками 
зобов’язань за кредитними договорами.

У зв’язку з цим Міністерство юстиції 
України звернулося до Національного 
банку України з пропозицією ініціювати 
розгляд цього питання на засіданні прав-
ління Національного банку України та 
вжити заходів банківського впливу та бан-
ківського регулювання.
Зокрема Міністерство юстиції України 

зауважило, що здійснення колекторської 
діяльності передбачає передачу банками 
відповідним організаціям права вимоги 
на користь банків виконання боржниками 
зобов’язань за кредитними договорами. У 
свою чергу, такі дії набувають ознак пе-
редачі банком колекторській організації 
своїх прав, які виникли на підставі кре-
дитного договору. Проте, відповідно до 
Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» банк провадить виключний 
вид діяльності.
Як відомо, право вимоги банк може пе-

редати за договором факторингу.
Так, відповідно до Цивільного кодек-

су України за договором факторингу 
(фі  нансування під відступлення права 
гро шової вимоги) одна сторона (фак-
тор) передає або зобов’язується передати 
кошти в розпорядження другої сторони 
(клієнта) за плату, а клієнт відступає або 
зобов’язується відступити факторові своє 
право грошової вимоги до третьої особи 
(боржника) [3, ст. 1077].
Водночас, Законом України «Про фі-

нансові послуги та державне регулюван-
ня ринків фінансових послуг» факторинг 
вважається фінансовою послугою (ст. 4). 
А закон передбачає право надавати фінан-
сові послуги лише фінансовим установам, 
а також, якщо це прямо передбачено за-
коном, фізичним особам – суб’єктам під-
приємницької діяльності. При цьому, фі-
нансовими установами є юридичні особи, 
які відповідно до закону надають одну чи 
декілька фінансових послуг та які внесені 
до відповідного реєстру в порядку, вста-
новленому законом [8, ст. 5].
Також, на думку Міністерства юсти-

ції України, залучення банками колек-
торських організацій для вимагання вико-
нання зобов’язань боржниками за кредит-
ними договорами можливе лише за наяв-
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ності письмового запиту або письмового 
дозволу боржника на розкриття банківсь-
кої таємниці. За інших умов така діяльність 
порушує права та охоронювані законом 
інтереси громадян і може кваліфікуватися 
як злочин, передбачений, зокрема, ст. 182 
Кримінального кодексу України, що пере-
дбачає відповідальність за порушення не-
доторканності приватного життя, ст. 189 − 
за вимагання, ст. 355 – за примушування 
до виконання чи невиконання цивільно-
правових зобов’язань.
На сьогодні відсутнє законодавче виз-

начення колекторських послуг. Відповід-
но до практики їх розуміють як вчинення 
дій, спрямованих на забезпечення вико-
нання боржником існуючих грошових 
зобов’язань перед кредитором. При ць-
ому, стягненню боргу може передувати 
його викуп колекторською організацією у 
кредитора.
Сфери колекторської діяльності насам-

перед повинні включати стягнення боргів, 
що виникли перед:

- банківськими та небанківськими фі-
нансовими установами (кредитними спіл-
ками, страховими компаніями тощо);

- підприємствами житлово-комуналь-
ного господарства;

- торговими та промисловими підпри-
ємствами. 
Отже, відносини у фінансовій сфері 

щодо колекторської діяльності регулю-
ються Конституцією України, Криміналь-
ним кодексом України, Цивільним кодек-
сом України, Господарським кодексом 
України, Законами України «Про банки 
і банківську діяльність», «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг», «Про державну по-
даткову службу в Україні», «Про інформа-
цію», «Про захист персональних даних», 
нормативно-правовими актами Національ-
ного банку України та Кабінету Міністрів 
України. Але питання більш чіткого регу-
лювання діяльності колекторських ком-
паній на законодавчому рівні залишається 
актуальним. 
Не менш гострою є проблема захисту 

фізичних осіб-боржників. На початку лис-
топада 2011 р. Верховною Радою було за-

реєстровано проект закону «Про заборону 
надання колекторських послуг щодо фі-
зичних осіб-боржників» (№ 9379). У першу 
чергу, документом пропонується ввести 
заборону на надання колекторських пос-
луг щодо фізичних осіб-боржників, а та-
кож закріпити визначення колекторських 
послуг і внести зміни до низки законодав-
чих актів. Визначено й відповідальність 
за порушення законодавства у сфері ко-
лекторської діяльності, починаючи з вели-
чезного (8 тис. мінімальних заробітних 
плат) штрафу і закінчуючи припиненням 
діяльності. На думку автора законопро-
екту, цивілізований ринок колекторських 
послуг за відповідного законодавчого вре-
гулювання дасть змогу забезпечити нор-
мальне функціонування як фінансового, 
так і реального сектору економіки.
Автори спробували перетворити ко-

лекторство на щось за зразком довідкової 
служби. За текстом документа, колектор-
ські послуги − це майже виключно спіл-
кування з боржником, його родиною, ро-
ботодавцем та іншими особами. Тобто, 
силові дії чи інші види тиску на людей 
законом уже не передбачені.
Однак навіть на ці послуги буде накла-

дено тимчасову заборону, що триватиме 
до розроблення спеціального закону. До 
того часу може бути введено відповідаль-
ність за колекторство у вигляді штрафу в 
розмірі 8 тис. мінімальних зарплат, а за 
повторне порушення − ліквідація колекто-
ра як юридичної особи.
На думку авторів, діяльність колекторів 

дуже нервує людей, однак найголовнішим 
є те, що при «вибиванні» боргів колектори 
порушують багато законів.
У пояснювальній записці автори пода-

ли приклад роботи колекторів у три ета-
пи. «На першому (soft collection) зазвичай 
телефонні дзвінки відбуваються як удень, 
так і вночі, а листи, що надсилаються 
боржникові, містять погрози й заляку-
вання. Більше того, колектори тиснуть 
на неплатників шляхом «знайомства» з їх 
близькими та родичами, а також шляхом 
повідомлення на роботу про наявність у 
неплатника невиконаного зобов’язання», 
− ідеться в записці.
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Якщо цей етап не приносить бажаного 
результату, колектори переходять до дру-
гого − hard collection. Вони можуть прихо-
дити до боржника додому, демонструвати 
копію позовної заяви до суду без фактич-
ного подання позову та заяви до міліції 
щодо вчинення боржником шахрайства чи 
іншого злочину. Також у цей час на борж-
ника здійснюється психологічний тиск. 
І лише на третьому етапі (legal collection) 

колектори звертаються до суду. Це майже 
визнання того, що вони програли, бо за-
звичай таким шляхом практично немож-
ливо повернути кошти.
Законодавчо запроваджується тимчасо-

ва заборона надання колекторських послуг 
щодо фізичних осіб-боржників, виходячи 
з конституційних принципів пріоритету 
прав і свобод людини і громадянина, за-
хисту моральності, заборони використан-
ня власності на шкоду людині і суспіль-
ству, захисту прав боржників, щодо яких 
проводиться діяльність зі стягнення за-
боргованості за діючими зобов’язаннями з 
боку суб’єктів колекторської діяльності.
Проект закону також пропонує визна-

чити термін «колекторські послуги», від-
повідальність за порушення цього закону 
та внести зміни до Законів України «Про 
фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг» та «Про 
державну податкову службу в Україні» з 
метою розширення повноважень відповід-
них державних уповноважених органів у 
частині подання до судів позовів про за-
стосування санкцій, пов’язаних із заборо-
ною надання колекторських послуг щодо 
фізичних осіб-боржників.
Прийняття законопроекту дасть змогу 

вдосконалити чинне законодавство у фі-
нансовій сфері щодо колекторських пос-
луг та закласти підвалини їх цивілізовано-
го ринку. 

Âèñíîâêè
Звичайно, порівняно з розвиненими 

країнами ринок колекторських послуг в 
Україні виглядає порожнім. Наприклад, у 
США на сьогодні, за даними Commercial 
Collection Agency Association, колектор-
ських агентств більше, ніж самих банків. 

Але в Америці цей бізнес почав розвива-
тися раніше, а також він усебічно врегу-
льований законами. Таким чином, колек-
торська діяльність на сучасному етапі роз-
витку економіки України набуває само-
стійного значення, починає розвиватися й 
ускладнюватися. 
Підбиваючи підсумки, хотілося б за-

значити деякі плюси та мінуси появи цієї 
діяльності в Україні.
Позитивним є те, що:
1. Наша країна поступово виходить на 

новий, європейський рівень розвитку еко-
номіки.

2. Поява колекторської діяльності на-
дасть величезну допомогу банкам щодо 
повернення боргів, не відволікаючи їх від 
основної діяльності, дасть змогу попере-
дити та зменшити умисне неповернення 
грошових зобов’язань.

3. Розвиток такої діяльності в рамках 
конкурентного ринку є необхідною умо-
вою існування сучасної фінансово-кре-
дитної системи України. 

4. Колекторська діяльність дасть мож-
ливість вирішувати більшість суперечок 
у досудовому порядку, що розвантажить 
роботу судів.

5. Завдяки такій діяльності громадяни 
можуть звертатися до колекторів щодо 
витребування боргу у разі сімейних, тру-
дових та інших спорів.
Негативним у цій діяльності на сучасно-

му етапі є відсутність певної законодавчої 
бази, що врегулювала б функціонування 
колекторів, які нині працюють на незакон-
них підставах і в незаконний спосіб.
Тому необхідно найближчим часом ух-

валити відповідні закони, щоб, по-перше, 
попередити здійснення ряду злочинів, за-
стерегти громадян від дій шахраїв і неза-
конного втручання в їхнє особисте життя; 
по-друге, розмежувати на законних під-
ставах повноваження колекторів та інших 
державних органів, а також визначити 
міру їх співпраці та невтручання в справи 
один одного.
Отже, діяльність колекторів спрямована 

на те, щоб покращити платіжну дисциплі-
ну. Законодавство України регулює діяль-
ність колекторів лише частково, однак 
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якщо колектори діють в інтересах креди-
торів, у рамках правового поля, не пору-
шують прав боржників, то їхня діяльність 
відповідає чинному законодавству. Тому 
доцільно законодавчо визначити поняття 
«колекторська діяльність», чітко врегулю-
вати способи надання послуги щодо стяг-
нення заборгованості на території Украї-
ни, визначити права всіх сторін: кредито-
ра, боржника та колектора. Колекторські 
компанії можна порівняти з юридичними, 
діяльність яких не врегульована єдиним 
законодавчим актом. Проте діяльність як 
тих, так і інших є легітимною, якщо вони 
дотримуються при її здійсненні чинного 
законодавства. 
В європейських країнах не існує одно-

значної думки про існування нормативно-
правової бази, що пов’язана з повернен-

ням заборгованості, однак всі дії колек-
торів регламентовані певними норматив-
но-правовими актами. Тобто не завжди в 
законодавстві держави присутній окремий 
закон. Однак при цьому дії компаній, що 
займаються поверненням заборгованості, 
чітко визначені. 
На думку автора, недостатньо одного 

нормативно-правового акта, який регулю-
ватиме колекторську діяльність, оскільки 
процес цієї діяльності є дещо ширшим і 
зачіпає не лише практику досудову, як-от: 
надсилання повідомлень про існування 
заборгованості, а також практику судо-
вого стягнення заборгованості. Єдиний 
документ важко зробити універсальним і 
зафіксувати різнопланові права та вимоги 
до колекторського бізнесу, кредиторів і 
боржників. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Будь-яка особа, вступаючи в цивільні 

правовідносини, прагне до задоволення 
власних потреб через реалізацію своїх за-
конних інтересів. Ця мета досягається шля-
хом набуття особою суб’єктивних цивіль-
них прав та умов їх здійснення. При цьому 
одного лише закріплення суб’єктивного 
права за певною особою часто виявляєть-
ся недостатнім – для того, щоб управне-
ний суб’єкт отримав реальну можливість 
діяти відповідно до змісту свого права, 
потрібна низка додаткових об’єктивних 
і суб’єктивних чинників. Такі чинники, 
необхідні та достатні для практичної ре-
алізації виду та міри дозволеної поведінки 
управненого суб’єкта, що становить зміст 
суб’єктивного цивільного права, і назива-
ють у юридичній літературі умовами здій-
снення суб’єктивного цивільного права. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Елементи дослідження питання умов 

здійснення прав, у тому числі авторських, 
містяться у працях таких учених-цивілістів: 
В.А. Тархов, М.М. Агарков, С.Т. Макси мен-
ко, С.М. Братусь, Д.В. Горбась, О.В. Дзе-

 ра, В.І. Ємельянов, О.О. Єрошенко, Ю.О. Заі -
ка, О.С. Іоффе, М.С. Карпов, О.В. Конова-
лов, С.М. Корнєєв, В.М. Коссак, Н.С. Куз-
нєцова, І.М. Кучеренко, Д.Д. Луспеник, 
В.В. Луць, Р.А. Майданик, О.А. Пушкін, 
З.В. Ромовська, В.О. Рясенцев, Н.О. Сані-
ахметова, М.О. Стефанчук та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
У цивілістичній доктрині проблеми 

умов здійснення авторських прав знахо-
дять своє відображення, здебільшого, в 
контексті загальнотеоретичних підходів. 
Дослідницький інтерес автора, відобра-
жений у цій статті, лежить у площині 
недостатньо розроблених умов здійснен-
ня авторських прав, що ґрунтуються на 
взаємозв’язку об’єктивних і суб’єктивних 
чинників.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
У цій частині дослідження варто роз-

глянути питання право- та дієздатності 
суб’єктів авторських прав, співвідно-
шення умов і гарантій їхнього здійснен-
ня, проблеми волевиявлення суб’єктів 

О.П. Міщенко
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У статті проаналізовано основні наукові підходи до вирі-
шення питання про умови здійснення суб’єктивних авторських 
прав. Переосмислено логічні засади та структуру домінуючої 
в науці цивільного права концепції умов здійснення авторських 
прав. Запропоновано власну систему умов, що ґрунтується на 
взаємозв’язку об’єктивних і суб’єктивних чинників. 

В статье проанализированы основные научные подходы к ре-
шению вопроса об осуществлении субъективных авторских прав. 
Переосмыслены логические основы и структура доминирующей в 
науке гражданского права концепции условий осуществления ав-
торских прав. Предложена собственная система условий, кото-
рая основывается на взаимосвязи объективных и субъективных 
факторов.

The article analyzes the main scientific approaches to the im-
plementation of subjective copyrights. The author reconsiders the 
lo gical framework and structure of the dominant science in the civil 
law concept of copyright terms, offering its own system of such an 
environment, which is based on the relationship betweenobjective and 
subjective factors. 

Ключові слова: суб’єктивне право, авторське право, суб’єк-
тивне авторське право, умови здійснення авторських прав.

Умови здiйснeння авторських прав
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правовідношення, у якому реалізується 
суб’єктивне авторське право.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Як було зазначено, питання про умови 

здійснення авторських прав є актуальним 
для нас тому, що на практиці факту наяв-
ності суб’єктивного права буває недостат-
ньо для його практичної реалізації. Така 
ситуація виникає, зокрема, у разі визнання 
власника майна (майнових прав) недієз-
датним – право власності за ним збері-
гається, але можливість здійснювати його 
самостійно обмежується. Дещо подібна 
ситуація трапляється й у разі, якщо для 
надання правової охорони об’єктам права 
інтелектуальної власності необхідне про-
ходження певної процедури й одержання 
правовстановлюючих документів (напри-
клад, патенту), а чинним законодавством 
не встановлено порядок їхньої видачі. 
Зрештою, дещо буденний приклад – від-
сутність ефективних технічних засобів за-
хисту авторських прав у мережі Інтернет, 
безумовно, не позбавляє автора його прав 
на твір, але й не дає можливості здійсню-
вати свої правомочності в частині надання 
дозволу на використання та/або заборони 
неправомірного використання відповід-
них об’єктів.
Проблемами умов здійснення суб’єк-

тивних цивільних прав у різний період 
займалися Ю.С. Гамбаров, М.М. Агарков, 
С.Н. Братусь, В.П. Грибанов, О.С. Іоффе, 
С.Т. Максименко, В.А. Тархов, О.А. Підо-
пригора М.А. Дмитрик, Р.О. Стефанчук, 
М.О. Стефанчук, М.О. Потоцький та ба-
гато інших вітчизняних і зарубіжних уче-
них. Разом із тим, цілісної концепції умов 
здійснення суб’єктивних авторських прав 
досі не існує. Дослідники по-різному під-
ходять до визначення досліджуваного по-
няття, формулюють різні логічні критерії 
виокремлення умов здійснення цивільних 
прав (вважають такими умовами лише не-
обхідні, достатні, або необхідні й достатні 
чинники), називають різні умови здійс-
нення цивільних прав, проводять різні їх 
класифікації. Що ж стосується умов здій-
снення суб’єктивних авторських прав, то 
це питання в українській правовій науці 
залишається малодослідженим. 

Розглядаючи питання умов здійснення 
суб’єктивних авторських прав, потріб-
но насамперед визначитися з розумінням 
цього поняття. На нашу думку, таке право 
− вид і міра дозволеної поведінки управ-
неної особи щодо використання об’єктів 
авторського права, розпорядження ними 
та охорони їх від протиправних посягань.
Наразі в науковій літературі немає єди-

ної точки зору щодо змiсту поняття «умо-
ви здійснення суб’єктивних цивільних 
прав» і його мiсця в концeпцiї здiйснeн-
ня суб’єктивних цивiльних прав. Окрeмi 
науковці, подiляючи умови здiйснeння 
суб’єктивного цивiльного права на зовнiш-
нi (нeзалeжнi вiд суб’єкта права) та внут-
рiшнi (залeжнi вiд нього), на жаль, нe до 
кiнця розкривають їхнiй змiст [1, c. 248]. 
Сeрeд останнiх розробок у цiй сфeрi варто 
звeрнути увагу на монографiю М.О. Стe-
фанчука «Мeжi здiйснeння суб’єктивних 
цивiльних прав». У нiй автор зазначає, що 
«здiйснeння суб’єктивних цивiльних прав 
можливe та повиннe вiдбуватися за таких 
основних умов: особа повинна бути надiлe-
на нeобхiдною правоздатнiстю щодо своїх 
цивiльних прав; суб’єкт правовiдносин 
має бути надiлeний нeобхiдним обсягом 
дiєздатностi; повeдiнка щодо здiйснeння 
цивiльних прав повинна вiдповiдати при-
нципам здiйснeння суб’єктивних цивiль-
них прав» [2, c. 11]. Дослідник В.П. Гри-
банов вважав, що суб’єктивні цивільні 
права повинні здійснюватися відповідно 
до їхнього призначення, а основною умо-
вою їхнього здійснення є наявність не-
обхідного обсягу цивільної дієздатності 
[3, c. 10-11]. С.Т. Максименко поділяв 
умо  ви здійснення суб’єктивних цивіль-
них прав на об’єктивні та суб’єктивні. 
Під об’єктивними умовами він розумів 
гарантії як ті чинники, що формуються 
всім об’єктивним ходом розвитку сус-
пільства, закладені в його економічному 
та політичному ладі, або надаються цим 
суспільством (державою) для забезпечен-
ня прав і обовʼязків; під суб’єктивними − 
ті чинники (умови), що залежать від уп-
равнених осіб, без яких здійснення права 
взагалі неможливе або ж є неналежним чи 
навіть протиправним діянням. До числа 
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субʼєктивних факторів С.Т. Максименко 
відносив волевиявлення носіїв прав і обо-
вʼязків, а також добросовісність здійснен-
ня цивільних прав [4, c. 8]. 
Варто проаналiзувати дeтальнiшe на-

вeдeнi вищe точки зору.
1. Сумнiвною в контeкстi питання 

про здiйснeння суб’єктивних авторських 
прав видається нeобхiднiсть виокрeмлю-
вати правоздатнiсть як умову здiйснeн-
ня суб’єктивного цивiльного права. У 
доктринi цивiльного права було запро-
поновано двi концeпцiї правоздатностi: 
динамiчна (М. Агарков) i статична (С.Н. 
Братусь, О.С. Іоффe та iншi). На думку 
М. Агаркова, тeрмiн «право» у правовiй 
науцi вживається для позначeння двох по 
сутi рiзних понять. Прикладом пeршого 
варiанта використання цього тeрмiну є пра-
во власностi та йому подiбнi права, яким 
корeспондує обов’язок iншого суб’єкта 
вчинити яку-нeбудь дiю або утриматися 
вiд її вчинeння. Другe розумiння права в 
субʼєктивному змiстi, за М. Агарковим, − 
цe той випадок, коли субʼєктивному праву 
нe протистоїть жодний обовʼязок. «Тeрмiн 
«право» позначає тут, що закон, по-пeршe, 
нe забороняє таку дiю, по-другe, що вiн 
надає їй юридичнe значeння» [5, c. 284]. 
Таким чином, М. Агарков розмeжовує 
право в субʼєктивному розумiннi та особ-
ливi прояви правоздатностi, що також на-
зиваються субʼєктивними правами − пра-
во укладати договори, заповiти тощо, алe 
якi вiдрiзняються вiд субʼєктивного права 
в пeршому розумiннi тим, що з ними нe 
повʼязаний жодний обовʼязок. Правоздат-
нiсть при цьому мислиться нe як статич-
ний iнститут із раз i назавжди визначeним 
змiстом, навпаки, вона залeжить вiд тих 
конкрeтних субʼєктивних прав, носiєм 
яких є та або iнша особа. Наявнiсть права в 
цьому разi − пeрeдумова для можливостeй 
рeалiзацiї правоздатностi [6, c. 4]. 
Проти динамiчного розумiння право-

здатностi і за традицiйнe розумiння субʼєк-
тивного права виступили С.Н. Братусь i 
О.С. Іоффe. Запропонована С.Н. Братусeм 
у роботi «Субʼєкти цивiльного права» кон-
цeпцiя статичної правоздатностi строго 
розмeжовувала власне правоздатнiсть як 

загальну здатнiсть бути субʼєктом усiх тих 
прав, що визнанi й допущeнi обʼєктивним 
правом, субʼєктивнe право, змістом якого 
виступали окрeмi прояви правоздатностi, 
i нарeштi здiйснeння права, тобто рeалiза-
цiю на практицi тих можливостeй, якi ста-
новлять зміст суб’єктивного права [7, c. 
11]. Саме таке розуміння правоздатності 
найкраще відповідає сучасним реаліям і 
домінує у правовій науці [8, c. 441]. 
Таким чином, правоздатнiсть як здат-

нiсть особи мати суб’єктивнi цивiльнi 
права є нeобхiдною умовою набуття цих 
прав, а нe умовою їхнього здiйснeння. 
Визнаючи правоздатнiсть умовою здiйс-
нeння суб’єктивних цивiльних прав, М.О. 
Стeфанчук наводить як приклад той факт, 
що при укладeннi договору про вiдчужeн-
ня майна особа повинна бути його власни-
ком або ж мати право розпорядження [2, 
c. 34]. З цього твердження випливає, що 
автор нeдостатньо чiтко розмeжовує на-
явнiсть правоздатностi та наявнiсть пра-
ва. Правоздатною є й та особа, яка нe має 
права власностi чи права розпоряджeння 
майном, алe можe набути його в майбут-
ньому на пiдставах, нe заборонeних зако-
ном, а у прикладi, який М.О. Стeфанчук 
наводить на пiдтвeрджeння своєї думки, 
ідeться нe про наявнiсть правоздатностi, а 
про наявнiсть конкрeтного права. Iншими 
словами, наявнiсть загальної можливостi 
мати право нe означає наявностi конк-
рeтного права i, вiдповiдно, нe можe бути 
умовою його здiйснeння. Iнший приклад, 
навeдeний М.О. Стeфанчуком, – щодо об-
мeжeння правоздатностi фiзичної особи за 
вироком суду в разi встановлeння заборо-
ни на зайняття пiдприємницькою діяль-
ністю [2, c. 35] – лишe посилює попeрeднє 
вражeння. Особа, нe позбавлeна такого 
права згiдно з вироком суду, все одно нe 
можe рeалiзувати його бeзпосeрeдньо, 
оскiльки має лишe нeобхiдний обсяг пра-
воздатностi, алe нe вiдповiдне суб’єктивне 
право. Суб’єктивнe ж право на зайняття 
пiдприємницькою дiяльнiстю виникає в 
разi рeєстрацiї фiзичної особи як суб’єкта 
пiдприємницької дiяльностi. Окрiм того, 
нeобхiдно чiтко розумiти сутнiсть катe-
горiї цивiльної правоздатностi та її спiв-
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вiдношeння з цивiльною дiєздатнiстю. 
Умовно кажучи, правоздатнiсть стосуєть-
ся сфeри можливого, тодi як дiєздатнiсть 
– сфeри дiйсного. Тому варто погодитися 
з В.П. Грибановим, який однiєю з умов 
здiйснeння суб’єктивного цивiльного пра-
ва визнавав самe наявнiсть цивiльної дiєз-
датностi, а нe цивiльної правоздатностi [3, 
c. 10-11]. Що ж до позицiї М.О. Стeфан-
чука, то, як видно з провeдeного аналiзу, 
фактично вона полягає у визнаннi умовою 
здiйснeння суб’єктивного цивiльного пра-
ва наявність цього права, з чим нe можна 
нe погодитися.

2. Суб’єкт авторських прав справдi по-
винeн бути надiлeний нeобхiдним обсягом 
дiєздатностi – у цьому одностайною є пе-
реважна більшість науковців. Вчинeння 
правочину щодо розпоряджeння майно-
вими правами iнтeлeктуальної власностi 
є пiдставою для визнання правочину 
нeдiйсним вiдповiдно до ч. 1 ст. 215 та ч. 2 
ст. 203 Цивiльного кодeксу України. При 
цьому варто зазначити, що у юридичної 
особи право- та дiєздатнiсть виникають 
одночасно. Що ж до фізичної особи, то 
її авторська дієздатність не збігається із 
загальною цивільною дієздатністю. За-
гальна дієздатність – це здатність учасни-
ка правовідносин своїми безпосередніми 
діями набувати і здійснювати суб’єктивні 
права та юридичні обов’язки [8, c. 442]. За 
цивільним законодавством, така здатність 
виникає в особи з досягненням нею вісім-
надцятирічного віку. 
Елементами дієздатності фізичних 

осіб є: здатність своїми діями набувати 
цивільні права та юридичні обов’язки 
(правонабувальна дієздатність); здатність 
самостійно здійснювати цивільні права 
та виконувати обов’язки (правоздійсню-
вальна або правовиконавча дієздатність); 
здатність особи своїми діями розпоряджа-
тися належними їй правами (праворозпо-
рядча дієздатність); здатність нести від-
повідальність за протиправну поведінку 
(деліктоздатність) [9, c. 199]. Цей перелік 
потрібно було навести, щоб підкреслити 
невідповідність загальної цивільної дієз-
датності та здатності людини до творчої 
діяльності, яку слід називати авторською 

або творчою дієздатністю. Здатність бути 
автором будь-якого результату інтелекту-
альної творчої діяльності не залежить від 
віку і, отже, від чіткого усвідомлення зна-
чення своїх творчих дій. Автором, твор-
цем може бути неповнолітня фізична осо-
ба або позбавлена цивільної дієздатності в 
судовому порядку. 
Неповнолітні фізичні особи, які створи-

ли обʼєкти інтелектуальної власності, виз-
наються не лише авторами своїх творінь, 
у них виникає й право на ці результати 
інтелектуальної діяльності. Більше того, 
у таких осіб виникає комплекс авторських 
або патентних прав на будь-які результа-
ти інтелектуальної, творчої діяльності, 
починаючи від оформлення прав на ці 
результати. Вони також мають право ук-
ладати авторські та ліцензійні договори, 
одержувати належну їм винагороду за 
використання своїх творінь і розпоряджа-
тися цією винагородою [9, c. 200]. Проте 
слід мати на увазі, що зазначені майнові 
права виникають лише в осіб віком від 14 
до 18 років. Діти віком до 14 років мають 
лише право авторства. Майновими права-
ми цих осіб розпоряджаються їхні законні 
представники. За ЦК України особи віком 
від 14 до 18 років мають право самостій-
но здійснювати права автора на твори 
науки, літератури та мистецтва, обʼєкти 
промислової власності та інші результати 
творчої діяльності, що охороняються за-
коном (ст. 31 ЦК України).

3. Здійснення суб’єктивних цивільних 
прав повинно відбуватися в певних пра-
вових межах, що встановлюються догово-
ром або актами цивільного законодавства 
(ч. 1 ст. 13 ЦК України). Відповідно до 
ч. 3 цієї статті зловживання правом у будь-
яких формах не допускається. У разі недо-
держання особою вимог частин 1-5 ст. 13 
Цивільного Кодексу, суд може зобов’язати 
її припинити зловживати своїми правами, а 
також застосувати інші наслідки, встанов-
лені законом, зокрема відмовити в захисті 
цього цивільного права та інтересу (ч. 3 
ст. 16 ЦК). Одним із найбільш надійних 
критеріїв для відмежування зловживання 
правом від правомірної поведінки є кри-
терій соціального призначення права, зап-
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ропонований С.Н. Братусем. На його дум-
ку, відхід у процесі здійснення права від 
його соціального призначення є відходом 
від закону з усіма наслідками, що з цьо-
го випливають [10, c. 82]. Тому, на нашу 
думку, здійснення права у встановлених 
законодавством межах та відповідно до 
його соціального призначення також є од-
нією з умов здійснення авторських прав.

4. Позиція С.Т. Максименка, який від-
носить соціально-економічні та правові 
гарантії до умов здійснення суб’єктивних 
цивільних прав потребує певних уточнень. 
Справа в тому, що саме поняття «гарантії» 
є досить широким і не всі з них справді 
виступають необхідними умовами здійс-
нення прав. З іншого боку, якщо розгля-
дати як одну з цих гарантій законодавче 
закріплення відповідного суб’єктивному 
цивільному праву юридичного обов’язку, 
то його відсутність справді помітно уск-
ладнює, а іноді й унеможливлює здійснен-
ня суб’єктивного цивільного права, а тому 
може бути визнана однією з умов його 
здійснення.

5. Вільне волевиявлення управненого 
суб’єкта, про яке згадує С.Т. Максименко 
[4, c. 8], також є однією з умов здійснення 
суб’єктивних цивільних прав. У разі укла-
дення автором твору правочину щодо роз-
порядження майновими правами інтелек-
туальної власності чи будь-якого іншого 
правочину щодо твору під впливом обма-
ну чи насильства (за наявності так званих 
дефектів волевиявлення) такий правочин 
визнається судом недійсним, а сторона, 
що застосувала до контрагента обман або 
психічний чи фізичний тиск, зобов’язана 
відшкодувати останньому збитки в под-
війному розмірі та моральну шкоду (ст.
ст. 230, 231 ЦК України). У разі укладення 
правочину під впливом помилки він може 
бути визнаний недійсним судом, а сторо-
на, що помилилася в результаті її власно-
го недбальства, зобов’язана відшкодувати 
другій стороні завдані їй збитки (ст. 229 
ЦК України). Волевиявлення носіїв від-
повідних обов’язків, про яке також згадує 
С.Т. Максименко, рівною мірою необхідне 
для здійснення суб’єктивного цивільного 
права. В іншому разі право буде порушене 

й управнений суб’єкт уже не зможе здій-
снити його, не звертаючись за захистом 
свого права до юрисдикційних органів. 
Правовідносини – це процес взаємодії 
двох чи декількох суб’єктів, і здійснення 
одним із них певного варіанта поведінки 
можливе лише за умови активної чи па-
сивної згоди інших учасників відносин.

6. Дотримання принципів здійснен-
ня суб’єктивних цивільних прав, на яко-
му наголошує М.О. Стефанчук [2, c. 11], 
може і не бути необхідною умовою для 
їх здійснення. Проте визнання дотриман-
ня цих принципів умовою здійснення 
суб’єктивних цивільних прав має важливе 
програмне значення, оскільки спрямовує 
управнених суб’єктів на розуміння право-
вих меж своєї діяльності, запобігає свавіл-
лю у формі зловживання правом. Загалом, 
самі принципи здійснення суб’єктивних 
цивільних прав і питання щодо обґрунто-
ваності віднесення їх до умов здійснення 
цих прав буде розглянуто нами дещо ниж-
че.
На наш погляд, до названих умов здiй-

снeння суб’єктивного цивiльного права 
доцiльно додати ще дві об’єктивнi умови 
здiйснeння суб’єктивного цивiльного пра-
ва: 1) вiдповiднiсть конкрeтного спосо-
бу здiйснeння суб’єктивного цивiльного 
права природi цього права; 2) юридичнe 
рeальнe чи потeнцiйнe iснування об’єкта 
суб’єктивного права, що здiйснюється.
Проiлюструємо нашу позицiю дeякими 

прикладами. Так, пeрша об’єктивна умо-
ва здiйснeння суб’єктивного авторського 
права – правова природа права – прояв-
ляється в тому, що, наприклад, згiдно з 
нормою ч. 2 ст. 14 Закону України «Про 
авторськe право i сумiжнi права» осо-
бистi нeмайновi права автора нe можуть 
бути пeрeданi (вiдчужeнi) iншим особам. 
Тобто, якщо пeвна правомочнiсть, що ста-
новить змiст суб’єктивного авторського 
права, за своєю правовою природою ха-
рактeризуватиметься як особиста нeмай-
нова, дiятимe зазначeна норма, i вчинити 
всупeрeч її вимогам носiй цiєї правомоч-
ностi нe зможe. Аджe здiйснeння особис-
того нeмайнового авторського права (пра-
вомочностi), наприклад, у спосiб пeрeдачi 
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(вiдчужeння) його (її) iншiй особi на пiд-
ставi пeвного правочину вважатимeться 
нeзаконним з вiдповiдними правовими 
наслiдками. Друга об’єктивна умова здiй-
снeння суб’єктивного авторського права 
(юридичнe рeальнe чи потeнцiйнe iснуван-
ня об’єкта суб’єктивного авторського пра-
ва) достатньо зрозумiла, аджe iснування 
бeзоб’єктного суб’єктивного цивiльного 
права є юридичним нонсeнсом. Тому, на-
приклад, для здiйснeння автором налeж-
ного йому права на опублiкування твору, 
бeзумовно, потрiбно, щоб цeй твiр юри-
дично iснував.

Âèñíîâêè
Отже, під умовами здійснення суб’єк-

тивних авторських прав потрібно розуміти 
систему об’єктивних і суб’єктивних чинни-
ків, необхідних і достатніх для практичної 
реалізації правомочностей, що становлять 
зміст суб’єктивного авторського права. 
До цієї системи потрібно відносити лише 
ті чинники, які здебільшого є необхідними 
та достатніми для здійснення авторських 
прав, не допускаючи її надмірного розши-
рення, тенденції до якого спостерігають-

ся останнім часом у науковій літературі. 
Виходячи з таких міркувань, вважаємо за 
недоцільне визнавати однією з умов здійс-
нення суб’єктивних авторських прав наяв-
ність цивільної правоздатності. Наявність 
правових гарантій здійснення авторських 
прав і відповідність поведінки управнено-
го суб’єкта загальним принципам реаліза-
ції цивільних прав можуть бути визнані 
необхідними умовами здійснення таких 
прав із певними застереженнями. На нашу 
думку, до умов здiйснeння суб’єктивних 
авторських прав потрiбно вiдносити: 

1) наявнiсть вiдповiдного права; 
2) нeобхiдний обсяг цивiльної дiєздат-

ностi; 
3) волевиявлення управненого та зобо-

в’язаного суб’єктів щодо здійснення ав-
торського права; 

4) наявність мінімального комплексу 
правових і соціальних гарантій; 

5) відповідність способу здійснення 
права його призначенню; 

6) відповідність дiяльності суб’єкта що-
до рeалiзацiї своїх авторських прав при-
нципам здiйснeння суб’єктивних цивiль-
них прав.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Ураховуючи нинішню складну ситу-

ацію у сфері забезпечення державної фі-
нансової безпеки, важливого значення на-
буває вдосконалення державного регулю-
вання фінансової сфери України, оскільки 
із здобуттям незалежності державна влада 
та управління соціальними інститутами 
поступово здійснюються не лише на ор-
ганізаційно-розпорядчих засадах. Сучасні 
умови державотворення вимагають по-
дальшого розроблення та запровадження, 
поряд із державним управлінням, більш 
демократичних засобів впливу на всі сфе-
ри суспільного життя й адміністративно-
політичні процеси. 
Викладене, безумовно, стосується й фі-

нансової сфери України. Одним із таких 
демократичних засобів є державне регу-
лювання, що набуває все більшого зна-
чення та поширення. Як зазначається в су-
часному академічному адміністративному 
праві, поняття державного регулювання 
досить часто використовується в науко-
вих дослідженнях, політичній літературі, 
науково-популярних виданнях, а також 
деяких нормативних актах, що є свідчен-

ням значної уваги до вказаного питання як 
науковців, так і практиків [1, с. 63].

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проблема державного регулюван-

ня фі  нансових відносин певною мірою 
пере буває в полі зору таких дослідни-
ків: В. Аве  рʼянова, А. Бейкуна, Ю. Битяка, 
Є. Кубка, Є. Курінного, В. Развадовсько-
го, Н. Саніахметової, Ф. Фіночко та ін-
ших. Однак, незважаючи на значну кіль-
кість наукових праць, у яких досліджуєть-
ся вказана проблема, вона залишається до 
кінця не вирішеною, особливо щодо свого 
смислового наповнення. Вказане призво-
дить до різного тлумачення цього явища 
та невизначеності його сутності взагалі, 
що позначається на проблематиці держав-
ного фінансового регулювання зокрема 
[1, с. 63].
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
На нашу думку, перед дослідженням 

питання вдосконалення державного фі-
нансового регулювання України доцільно 
розглянути зміст поняття «державне регу-
лювання» в загальному розумінні, оскіль-
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фінансової безпеки України



68

Правничий вісник Університету «КРОК»

ки воно істотно впливає на формування 
смислового наповнення поняття «держав-
не регулювання фінансової сфери», що, 
безумовно, є його складовою.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є сприяння покращенню 

організаційно-правового забезпечення фі-
нансової безпеки України, формулювання 
визначення такого важливого поняття, як 
«державне фінансове регулювання», ок-
реслення основних шляхів його вдоскона-
лення.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Варто зазначити, що теоретико-при-

кладні дослідження вчених-адміністра-
тивістів свідчать про багатоаспектність 
поняття «державне регулювання», відсут-
ність єдиного, універсального концеп-
туального наукового розуміння цього 
тер  міна. Як правило, правова природа 
державного регулювання науковцями роз-
глядається в контексті дослідження якоїсь 
однієї конкретної суспільно-державної 
сфери, що не дає змоги узагальнено оха-
рактеризувати його зміст і сутнісні озна-
ки. Причому питанню саме державного 
регулювання фінансової сфери вченими-
юристами приділено дуже мало уваги.
Більше того, існуючі поняття та визна-

чення сфери дії державного регулювання, 
навіть щодо однієї галузі, наприклад, еко-
номіки, теж тлумачаться занадто широко, 
унаслідок чого набувають зайвої абстрак-
тності [2, с. 120].
Аналіз наукових праць, присвячених 

державному регулюванню, яскраво свід-
чить, що цей процес сприймається нау-
ковцями переважно як здійснюваний дер -
жавою вплив на суспільні відносини, зу-
мовлений інтересами, потребами суспіль-
ства та держави. Цей аспект розуміння 
державного регулювання передає активну 
сутність правового явища, що розглядаєть-
ся, його дієвий, організаційно-розпоряд-
чий характер. На відміну від зазначеного, 
інший аспект державного регулювання 
пов’язаний із вільним і широким вибором 
засобів організації суспільних відносин 
суб’єктами управління, більш пасивними 
умовами функціонування обʼєктів. Таке 

розуміння державного регулювання пе-
редбачає відсутність чітких адміністра-
тивно-правових механізмів впливу на ке-
ровані об’єкти.
Слід зазначити, що державне регулю-

вання частково ототожнюється з держав-
ним управлінням, оскільки з переходом 
до ринкових відносин останнє набуває 
регулятивного характеру, що виявляється 
в появі функції регулювання, метою якого 
є приведення об’єкта до впорядкованого 
стану, тому наповнено воно організацій-
ним змістом [3, с. 18].
Представник першої точки зору стосов-

но змісту державного регулювання Н. Са-
ніахметова, розглядаючи організаційно-
правові аспекти регулювання підприєм-
ницької діяльності в Україні, визначає де-
ржавне регулювання як засновану на зако-
нодавстві одну з форм державного впливу 
шляхом встановлення та застосування дер-
жавними органами правил, спрямованих 
на коригування діяльності фізичних та 
юридичних осіб, що підтримується мож-
ливістю застосування правових санкцій 
при їх порушенні [2, с. 122]. Аналогічною 
є позиція Г. Атаманчука, на переконання 
якого регулювання – це процес встанов-
лення та практичного виконання певних 
правил (норм) поведінки [4, с. 550].
Проте, на нашу думку, такі погляди 

говорять про безумовну імперативність 
державного регулювання, тоді як його ос-
новною метою повинно бути втручання 
лише для допомоги та стимулювання тих 
чи інших відносин.
Існує також інший погляд на поняття 

«державне регулювання». Його більш ши-
роке тлумачення пропонують Є. Кубко та 
А. Бейкун. Перший вважає, що державне 
регулювання створює умови для діяль-
ності субʼєктів та обʼєктів управління в 
напрямі, який є бажаним для держави та 
за яким відбуватиметься розвиток систе-
ми управління в цілому. На його думку, 
державне регулювання передбачає кілька 
варіантів майбутньої діяльності керова-
них обʼєктів, створюючи можливість дія-
ти найбільш ефективно [1, с. 66].
Такий підхід суттєво звужує значення 

державного регулювання, говорячи лише 
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про контрольні функції органів державної 
влади.
Сучасне вчення про державне регулю-

вання як категорію похідну щодо держав-
ного управління, про певну тотожність цих 
способів державного впливу сформовано 
в працях таких дослідників, як: Ю. Битяк, 
Є. Курінний, В. Развадовський, Ф. Фіноч-
ко. Однак, попри визнання зазначеними 
авторами управлінської природи держав-
ного регулювання, сутність останнього, 
завдяки окремим елементам, особливос-
тям державного управління, розкривала-
ся ними по-різному, тобто неоднозначно.
Так, в основному державне регулювання 
розглядається як діяльність абсолютно то-
тожна державному управлінню; як видова 
категорія державного управління; як функ-
ція державного управління.
Аналіз співвідношення виконавчої вла-

ди, державного управління та адміністра-
тивного права дає змогу дійти висновку, 
що становлення системи державного регу-
лювання не зменшує ролі виконавчої вла-
ди в державному управлінні, тим більше, 
що між державним управлінням і держав-
ним регулюванням принципової різниці 
немає, оскільки їхня мета єдина. Управля-
ючи, органи виконавчої влади здійснюють 
регулювання, а регулюючи – управління. 
Відмінність полягає в ступені впливу ке-
руючого на керованого й рівні підпоряд-
кованості або відсутності підпорядкова-
ності [5, с. 13].
Характеризуючи інший аспект розумін-

ня державного регулювання, Є. Курінний 
пояснює, що це поняття потрібно сприй-
мати не як альтернативу державному уп-
равлінню, а як його сучасний різновид, 
що характеризується спрощеним фор-
матом здійснення з делегуванням функ-
цій самоврядним органам (у тому числі 
приватним суб’єктам). Однак державне 
регулювання, як і повноцінний формат 
державного управління, повинно забез-
печувати бажаний для суспільства кін-
цевий результат реалізації його потреб 
та інтересів. Якщо цього не відбуваєть-
ся, формат державного регулювання має 
бути замінений на повноцінне виконан-
ня функцій державного управління в 

тра диційному (повному) форматі [6, с. 
258-259].
Викладене свідчить, що сучасна адмі-

ністративно-правова наука розглядає дер-
жавне регулювання в таких варіантах: як 
активно-вольову, цілеспрямовану діяль-
ність держави, її органів, уповноважених 
здійснювати регулюючий вплив (актив-
ний аспект державного регулювання) і як 
діяльність держави та її органів, що безпо-
середньо не керують соціальними проце-
сами, однак своїми діями сприяють їхній 
організації й упорядкуванню (пасивний 
аспект державного регулювання).
Автори дотримуються позиції, що 

дер жавне регулювання за своєю суттю 
є одним із засобів врегулювання й упо-
рядкування суспільних відносин, яке, на 
відміну від державного управління, слід 
визнати ліберальним важелем впливу на 
соціальні об’єкти. Така якість державного 
регулювання пояснюється мінімальним 
втручанням держави в діяльність керо-
ваних обʼєктів та їх можливістю діяти у 
визначених межах на власний розсуд. На-
буває подальшого практичного поширен-
ня ідея формування між цими суб’єктами 
правовідносин, заснованих на принципах 
партнерства, рівності їх правового статусу 
та взаємовідповідальності.
Державне регулювання має підзаконний 

характер, оскільки здійснюється відповід-
но до Конституції та законів України, нор-
мативно-правових актів і спрямоване на їх 
виконання. Попри те, що таке регулюван-
ня відіграє не останню роль у забезпечен-
ні інтересів держави та суспільства, нала-
годженні стабільних соціальних зв’язків, 
процес його здійснення в чинному законо-
давстві не отримав належного закріплен-
ня. Так, наразі не прийнято ні Концепцію, 
ані Стратегію забезпечення фінансової 
безпеки України на законодавчому рівні, 
що призводить до суттєвих фінансових та 
адміністративних втрат.
Крім того, спрямування державного ре-

гулювання на впорядкування певної сус-
пільно-державної діяльності дає змогу го-
ворити про його організаційну сутність.
Як слушно зазначає В. Бевзенко, «дер-

жавне регулювання здійснюється із по-
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двійною метою: сприяння захисту, здій-
сненню та відновленню суспільних і дер-
жавних інтересів; організації й упорядку-
вання системи соціальних відносин» [7, 
c. 110].
Виникнення, зміна, розвиток і припинен-

ня правовідносин із приводу врегулюван-
ня соціальних і державних потреб цілком 
залежать від волі як фізичних і юридичних 
осіб, так і органів виконавчої влади, що за 
обставин, передбачених законодавством, 
діють на власний розсуд. Тому, на нашу 
думку, слід визнати, що сутність держав-
ного регулювання нерозривно пов’язана 
з диспозитивним методом упорядкування 
правовідносин, застосування якого однак 
не виключає потреби у використанні імпе-
ративного способу врегулювання суспіль-
них відносин.
Поряд із викладенням загального змісту 

та основних ознак державного регулюван-
ня варто ще раз зазначити, що питанню до-
слідження та вдосконалення державного 
регулювання у фінансовій сфері нині при-
діляється занадто мало уваги як ученими-
юристами, так і практиками, що у цілому 
негативно впливає на процес забезпечення 
фінансової безпеки України. Свідченням 
цього є відсутність навіть визначення по-
няття «державне фінансове регулювання» 
в національній юридичній літературі. 
Наразі поняття «державне регулюван-

ня» охоплює лише незначну частину фі-
нансових правовідносин, а саме − сферу 
фінансових послуг, і, відповідно, знайш-
ло своє відображення в Законі України 
«Про фінансові послуги та державне ре-
гулювання ринків фінансових послуг» [8]. 
Таке становище, на нашу думку, суттєво 
стримує розвиток фінансової сфери та не-
гативно впливає на можливість держави 
належним чином здійснювати контроль 
над нею, а відтак і забезпечувати фінансо-
ву безпеку країни.
Таким чином, керуючись необхідністю 

вдосконалення державного фінансового 
регулювання як важливої складової в про-
цесі забезпечення державної фінансової 
безпеки в Україні, пропонуємо визначити 
державне фінансове регулювання як здій-
снення уповноваженими (незалежними) 

державними органами, у межах чинного 
законодавства, адміністративно-правово-
го впливу на суспільні відносини, що ви-
никають під час задоволення фінансових 
інтересів будь-якими суб’єктами в дер-
жаві, який виявляється у формі встанов-
лення альтернативних варіантів (правил) 
поведінки учасників цих відносин із ме-
тою всебічного врахування їхніх інтере-
сів та забезпечення державної фінансової 
безпеки.
Слід зауважити, що державне фінансо-

ве регулювання потребує вдосконалення 
в кожній із таких складових: бюджетна, 
податкова, банківська, валютна, грошо-
во-кредитна тощо. У кожній із зазначених 
галузей державне регулювання має своє 
значення, методи та цілі впливу. 
Удосконалення державного фінансово-

го регулювання, на нашу думку, повинно 
здійснюватися за двома основними напря-
мами: перший – удосконалення організа-
ційної структури та функціонального на-
повнення органів державного фінансового 
регулювання; другий – удосконалення 
нормативно-правової бази державного фі-
нансового регулювання.
Необхідно зазначити, що обидва напря-

ми є однаково важливими для забезпечен-
ня державної фінансової безпеки, оскільки 
по суті покликані збалансувати інтереси 
суспільства та держави.
Крім того, усі питання щодо вдоскона-

лення діяльності державних органів, що 
здійснюють державне регулювання у фі-
нансовій сфері, мають особливу актуаль-
ність, оскільки від їх вирішення значною 
мірою залежить ефективність забезпечен-
ня державної фінансової безпеки. 
Важливим кроком у цьому напрямі 

став Указ Президента України «Про оп-
тимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р., 
що започаткував новий етап проведення 
адміністративної реформи в Україні [9]. 
Ним передбачено істотні зміни в струк-
турі виконавчої влади. Усього визначено 
шість типів центральних органів виконав-
чої влади: міністерство, служба, інспекція, 
агентство, незалежні регулятори й органи 
зі спеціальним статусом. Із 112 органів 
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центральної виконавчої влади створено 
63. Із них − 16 міністерств, 28 служб, 13 
агентств і 7 інспекцій. Найбільш резо-
нансними заходами, згідно з цим указом, 
стали скорочення кількості міністерств (із 
20 до 16), поєднання посад віце-прем’єр-
міністрів і міністрів, доручення скоротити 
кількість державних службовців не менше 
ніж на 30%.
Такі кроки, у разі їх завершення та за-

кріплення на нормативному рівні мати-
муть позитивний вплив на забезпечення 
державної фінансової безпеки, оскільки 
вже зараз можна констатувати перші кро-
ки в напрямі вироблення галузевої струк-
тури Кабінету Міністрів України – напри-
клад, запроваджено функціональний поділ 
міністерств: немає окремо Міністерства 
освіти і науки України та Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту, 
натомість є Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України; немає окремо 
Міністерства палива та енергетики Украї-
ни та Міністерства вугільної промисло-
вості України, натомість − Міністерство 
енергетики та вугільної промисловості 
України; реорганізовано Міністерство 
економіки України в Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України, на 
яке покладено функції у сфері реалізації 
державної регуляторної політики, держав-
ної політики з питань розвитку підпри-
ємництва, регулювання цінової політики; 
реорганізовано Міністерство транспорту 
та звʼязку України в Міністерство інфра-
структури України тощо.
Важливо, що реформа, поки що хоча 

б теоретично, розмежовує політичні та 
адмі ністративні посади: глави міністерств 
займаються політикою, формують полі-
тичну стратегію розвитку кожної окремої 
галузі, натомість адміністративні функції 
покладено на різні агентства та служби. 
Крім того, можна відзначити намаган-
ня чітко окреслити місії центральних 
органів виконавчої влади, інституційно 
виокремлювати органи, що здійснюють 
контрольно-наглядові функції (інспекції), 
а також керування об’єктами державної 
власності (агентства). Водночас схоже, 
що визначені указом служби поєднувати-

муть функції з надання адміністративних 
послуг і вже згадані контрольно-наглядові 
функції. Тобто, в цьому разі не виключено 
збереження інституційного конфлікту ін-
тересів.
Говорячи про забезпечення фінансової 

безпеки, необхідно зауважити, що саме за-
значеним указом президента В. Янукови-
ча на Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі, створене в результаті реоргані-
зації Міністерства економіки України, 
покладено функції у сфері реалізації дер-
жавної регуляторної політики, державної 
політики з питань розвитку підприємниц-
тва, регулювання цінової політики, що, на 
нашу думку, матиме позитивний вплив на 
забезпечення державної фінансової безпе-
ки [9].
Поряд із цим, варто вказати на недолі-

ки такої реформи, що суттєво впливають 
на стан державного регулювання у фінан-
совій сфері та забезпечення державної фі-
нансової безпеки.
Найбільше занепокоєння викликає те, 

що статус центральних отримали всі орга-
ни виконавчої влади. Отже, замість лікві-
дованих урядових органів усі інші органи 
зростають у статусі: стають центральними 
й залежними насамперед від президен-
та – їхніх керівників і навіть заступників 
призначатиме президент, тому можли-
вості вчасно реагувати на проблеми та ви-
рішувати їх значно зменшаться. Такі пере-
творення суттєво знижують ефективність 
зазначених органів у сфері забезпечення 
державної фінансової безпеки через їхню 
залежність від однієї особи. Інтенсивність 
фінансових процесів вимагає швидких і 
рішучих дій, а відтак самостійності та не-
упередженості керівників державних ор-
ганів, що відповідають за вказану сферу. 
Але тотальний контроль президента не 
лише уповільнює роботу, а й впливає на 
результати діяльності.
Поряд із цим, для належного здійснен-

ня державного фінансового регулювання 
уповноваженими державними органами 
в Україні повинна бути розроблена та за-
кріплена на нормативному рівні відповід-
на концепція як документ, що визначав би 
основні напрями й цілі здійснення реформ 
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у сфері забезпечення державної фінансо-
вої безпеки.

Âèñíîâêè
Для вирішення вказаних проблем 

пропонуємо Кабінету Міністрів України 
спіль  но з Національним банком Украї-
ни, Міністерством фінансів України та 
Мі  ністерством економічного розвитку і 
торгівлі, із залученням спеціалістів Між-
відомчої комісії з питань фінансової без-
пеки при РНБОУ розробити «Концепцію 
забезпечення державної фінансової безпе-
ки», яка враховувала б орієнтацію зовніш-
ньої політики на інтеграцію в європейські 
структури і специфіку функціонування 
фінансової системи України та спирала-
ся на досвід європейських держав у цьо-

му питанні. Крім того, вказана концепція 
мала б на меті чітко окреслити завдання 
конкретних органів державної влади для 
досягнення поставлених цілей, визначила 
б коло проблемних питань та шляхи їх ви-
рішення.
Концепція, на нашу думку, у разі її роз-

роблення та прийняття на найвищому за-
конодавчому рівні, повинна стати запору-
кою чіткого послідовного та системного 
вдосконалення державного фінансового 
регулювання України і таким чином забез-
печення фінансової безпеки держави.
Загалом, урахування вказаних пропози-

цій позитивно позначиться на державно-
му фінансовому регулюванні, що у свою 
чергу суттєво вплине на забезпечення дер-
жавної фінансової безпеки.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Основний Закон України визначає, що 

найвищою юридичною гарантією прав і 
свобод людини є судовий захист, а отже, 
кожен має право на правову допомогу. 
Від повідно до ст. 59 Конституції України 
для забезпечення права на захист від обви-
нувачення та надання правової допомоги 
при вирішенні справ у судах та інших дер-
жавних органах в Україні діє адвокату-
ра [1]. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
Проблеми, що виникають у сфері право-

вої організації захисту прав і свобод грома-
дян, а саме, адвокатської діяльності, завж-
ди перебували в полі зору науковців, про 
що свідчать публікації Т.В. Варфоломєє-
вої, О.Г. Шило, О.Г. Яновської, В.В. Мед-
ведчука, М.М. Михеєнка, С.Ф. Сафулька, 
О.Д. Святоцького. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Не применшуючи значення та ролі нау-

кових досліджень названих вище вчених, 
слід підкреслити, що вказана тема нині є 
малодослідженою, оскільки правове поле, 
яке регулює діяльність адвокатів, значно 

застаріло. Варто зважати, що воно й не 
може бути сталим, адже піддається впли-
вові ринкових відносин, що динамічно 
розвиваються, а також норм міжнародних 
актів. Зокрема, залишається актуальним 
питання стосовно нормативно-правового 
забезпечення належної професійної підго-
товки та відповідних моральних якостей 
адвокатів, підвищення рівня їх професій-
ної кваліфікації, оплати праці за рахунок 
коштів державного бюджету тощо. Запро-
поновані законопроекти в досліджуваній 
галузі ще й досі не набули статусу чинного 
закону та є дискусійними серед фахівців, а 
тому зазначена тема є актуальною.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є висвітлення пропозицій 

щодо вдосконалення законодавчого за-
безпечення діяльності адвоката на основі 
аналізу чинних нормативно-правих актів.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Усе коло нормативно-правових актів, 

що регулюють суспільні відносини в до-
сліджуваній сфері, умовно можна поділи-
ти на дві групи. До першої слід віднести 
міжнародні законодавчі акти, оскільки 
відповідно до ст. 9 Конституції України 
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Статтю присвячено дослідженню сучасного стану норма-
тивно-правового регулювання діяльності адвокатів в Україні. 
Проведено критичний аналіз чинної нормативно-правової бази, 
що регулює діяльність адвокатів в Україні, визначено основні 
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Сучасний стан нормативно-правового 
регулювання діяльності адвокатів в Україні: 

проблеми та перспективи
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чинні міжнародні договори, згода на обо-
в’язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного зако-
нодавства України [1]; останнє, у свою 
чергу, є другою групою. 
Розглядаючи першу групу норматив-

но-правових актів, слід звернути увагу на 
Конвенцію про захист прав людини і осно-
воположних свобод, що ратифікована Ук-
раїною 17 липня 1997 року. Цей фундамен-
тальний міжнародно-правовий документ 
передбачає низку прав і свобод людини. 
Так, одним із основних є право кожного 
захищати себе особисто або звернутися 
за правовою допомогою до захисника на 
свій власний вибір, а за відсутності коштів 
для оплати правової допомоги одержувати 
таку допомогу безкоштовно, якщо цього 
вимагають інтереси правосуддя (ч. 3 ст. 6 
Конвенції) [4]. 
Крім того, Конвенція закріплює й інші 

права, які стосуються адвокатської діяль-
ності: це, по-перше, права, що можуть 
бути реально здійснені особою лише за 
професійної участі адвоката, і, по-друге, 
права людини, які відіграють роль гаран-
тій для здійснення адвокатом своїх про-
фесійних повноважень. До першої групи 
можна віднести, наприклад, право не бути 
позбавленим волі інакше, ніж відповід-
но до процедури, встановленої законом; 
право на справедливий і безсторонній су-
довий розгляд тощо. До іншої групи на-
лежать, зокрема, такі права людини, як: 
презумпція невинуватості; право мати 
достатньо можливостей та часу для підго-
товки до захисту; право допитувати свід-
ків обвинувачення та вимагати викликати 
і допитувати свідків, які можуть свідчити 
на користь захисту, на тих самих умовах, 
що і свідків обвинувачення, тощо [4]. 
Серед європейських та інших міжна-

родних актів зазначимо «Загальний кодекс 
правил для адвокатів країн Європейського 
Співтовариства», прийнятий делегацією 
дванадцяти країн учасниць на пленарному 
засіданні в Страсбурзі 1 жовтня 1988 р. [5]; 
«Основні положення про роль адвокатів», 
прийняті VIII Конгресом ООН у серпні 
1990 р. [5]. 
Наведені міжнародно-правові акти пе-

редбачають право кожного обвинувачено-
го захищати себе особисто або через віль-
но обраного ним на власний розсуд захис-
ника з-поміж юристів, які можуть надати 
ефективний правовий захист. Положення 
цих актів щодо права фізичної особи на за-
хист від обвинувачення відтворено в ст. 59 
Конституції України, що закріплює право 
кожного на правову допомогу і право віль-
ного вибору захисника з метою захисту від 
обвинувачення [1]. 
Національне українське законодавство 

становить другу групу нормативно-пра-
вових актів, що регулюють діяльність 
адвокатів, зокрема, це: Конституція Ук-
раїни, Закон України «Про адвокатуру», 
Кримінально-процесуальний кодекс Ук-
раїни, Цивільний процесуальний кодекс 
України, Господарський процесуальний 
кодекс України, Кодекс України про ад-
міністративні правопорушення, Кодекс 
адміністративного судочинства України, 
Кримінально-виконавчий кодекс України 
тощо.
Згідно з нормами Конституції Украї-

ни вiд 28 червня 1996 р. (редакція вiд 
04.02.2011 р.) особі гарантується право на 
захист у суді, при цьому юрисдикція суду 
поширюється на всі правовідносини, що 
виникають у державі [1]. Зазначимо, що 
лише в нормі ст. 59 Конституції України 
вживається термін «адвокатура». Кілька її 
статей у тому чи іншому аспекті торкають-
ся діяльності адвокатів із надання правової 
допомоги. Так, ст. 29 передбачає право за-
арештованого чи затриманого користува-
тися правовою допомогою захисника [1]; 
ст. 63 гарантує підозрюваному, обвинува-
ченому та підсудному право на захист [1]. 
Слід також зазначити, що права і свободи, 
що закріплюють статті 29, 59, 63 Консти-
туції України, не можуть бути обмежені 
навіть у разі воєнного або надзвичайного 
стану (ст. 64). Отже, право на захист є пра-
вом абсолютним, а будь-яке втручання в 
його реалізацію з боку держави є прямим 
порушенням.
Водночас, згідно зі ст. 38 «Участь у 

справі представника» Цивільного проце-
суального кодексу України вiд 18 березня 
2004 р. № 1618-IV (далі – ЦПК України) 
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сторона, третя особа, особа, яка відповід-
но до закону захищає права, свободи чи 
інтереси інших осіб, а також заявники та 
інші заінтересовані особи в справах окре-
мого провадження (крім справ про усинов-
лення) можуть брати участь у цивільній 
справі особисто або через представника. 
Юридичних осіб представляють їхні орга-
ни, що діють у межах повноважень, нада-
них їм законом, статутом чи положенням, 
або їх представники [2]. 
Незважаючи на те, що ст. 40 ЦПК Украї-

ни надає право бути представником у суді 
як адвокату або іншій особі, яка досягла 
вісімнадцяти років, має цивільну проце-
суальну дієздатність і належно посвідчені 
повноваження на здійснення представниц-
тва в суді, вважаємо, що саме інститут ад-
воката є кваліфікованим суб’єктом пред-
ставництва будь-якої сторони в суді. 
На сьогодні правовий статус адвокатури 

визначається Законом України «Про адво-
катуру», який було прийнято ще у 1992 р. 
за № 2887-XII. Закон урегулював основні 
аспекти діяльності цього правозахисного 
інституту [3]. Зокрема, було по-новому 
вирішено питання набуття права займати-
ся адвокатською діяльністю, встановлено 
організаційні форми її здійснення, значно 
розширено професійні права адвоката і 
його обов’язки, передбачено гарантії ад-
вокатської діяльності, введено присягу ад-
воката України, визначено поняття адво-
катської таємниці, вирішено питання про 
притягнення адвоката до дисциплінарної 
відповідальності та визначено систему 
органів, уповноважених видавати й ану-
лювати свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю, урегульовано 
відносини адвокатури з Міністерством 
юстиції України, іншими державними ор-
ганами тощо. 
Важливість функціонального наванта-

ження адвокатури вимагає від адвокатів 
слідування високим етичним стандартам 
поведінки; водночас, специфіка, комп-
лексний характер обов’язків адвокатури 
обумовлюють необхідність збалансуван-
ня служіння адвоката інтересам окремого 
клієнта та інтересів суспільства в цілому, 
дотримання принципів законності й вер-

ховенства права. Усе це зумовило вироб-
лення «Правил адвокатської етики», схва-
лені Вищою кваліфікаційною комісією ад-
вокатури при Кабінеті Міністрів України 
1 жовтня 1999 р. [8]. 
У вказаних правилах передбачено за-

ходи дисциплінарної відповідальності до 
порушника (адвоката) в порядку, передба-
ченому чинним законодавством [8]. Отже, 
дотримання правил професійної етики 
є вагомою та специфічною основою в 
діяльності адвокатів, проте сучасна націо-
нальна законодавча база не врегульовує 
їхню діяльність таким чином, щоб обійти 
можливі суперечності мiж етичними та 
юридичними нормами, а тому потребує 
вдосконалення. Для забезпечення гідного 
рівня правової допомоги, наданої адвока-
тами, потрібен державний механізм, що 
зміг би контролювати дотримання ними 
норм професійної етики та впровадити 
відповідальність за їх порушення. 
Необхідно звернути увагу на те, що до 

другої групи законодавчих актів віднесе-
но й спеціальне законодавство. Так, Указ 
Президента України «Про Положення 
про кваліфікаційно-дисциплінарну комі-
сію адвокатури і Положення про Вищу 
кваліфікаційну комісію адвокатури» від 
5 травня 1993 р. № 155/1993 визначає по-
рядок організації та діяльності кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 
Для підвищення гарантій конституційних 
прав громадян на правову допомогу, що 
надається адвокатами та адвокатськими 
об’єднаннями, захист громадян від обви-
нувачення, підвищення якості правової 
допомоги прийнято Указ Президента Ук-
раїни «Про деякі заходи щодо підвищення 
рівня роботи адвокатури» від 30 вересня 
1999 р. № 1240/1999; постанови Кабінету 
Міністрів України: «Про порядок реєстра-
ції адвокатських об’єднань» від 2 квітня 
1993 р. № 302; «Про затвердження порядку 
оплати праці адвокатів по наданню грома-
дянам правової допомоги в кримінальних 
справах за рахунок держави» від 14 травня 
1999 р. № 821 [5].
Крім актів, зазначених вище, діяльність 

адвокатів регулюється статутами адвокат-
ських об’єднань, у яких визначається їхній 
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правовий статус, внутрішня структура, за-
сади функціонування, повноваження ор-
ганів управління, також передбачаються 
права й обов’язки членів адвокатської ор-
ганізації, визначається порядок реоргані-
зації та ліквідації тощо.
Друга група законодавчих актів допов-

нюється проектами законів щодо діяль-
ності адвокатів. Так, протягом 2008-2010 
рр. на розгляд народних депутатів Верхов-
ної Ради України подано 14 законопроек-
тів, що вносять зміни до чинних норматив-
них актів у досліджуваній проблематиці, 
зокрема:

– Проект Закону України «Про адвока-
туру» від 25 грудня 2008 р. №1430 [10];

– Проект Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про адвокатуру» 
(щодо системи адвокатського самовряду-
вання) від 24 грудня 2008 р. №3549 [14];

– Проект Закону України (Пропозиції 
робочої групи ВККА) «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», направлений ра-
зом із зверненням до органів законодавчої 
ініціативи, яке стало результатом роботи 
Всеукраїнського адвокатського форуму 
від 18 вересня 2011 р. [9].
Особливою подією в процесі реформу-

вання інституту адвокатури було прове-
дення 18 вересня 2011 р. за участі близь-
ко 3000 адвокатів із 25 регіонів України, 
представників різних громадських органі-
зацій Всеукраїнського адвокатського фо-
руму. Головними питаннями останнього 
було обговорення сучасного стану адво-
катури в Україні, законодавчі ініціативи 
щодо регулювання діяльності адвокатури, 
необхідність її реформування та укріплен-
ня, прийняття Закону України «Про адво-
катуру і адвокатську діяльність» на основі 
«адвокатського» законопроекту.
За результатами роботи форуму було 

прийнято перелік концептуальних заходів 
і направлено відповідні звернення до Вер-
ховної Ради України, Президента України, 
Кабінету Міністрів України, народних де-
путатів [6].
Серед основних проблемних питань, 

що перешкоджають належному виконан-
ню адвокатурою високої конституційної 
місії фахового правозахисту, призводять 

до відтоку кваліфікованих кадрів із адво-
катури та зниження її правозахисного по-
тенціалу, слід назвати такі:

– безпідставне фактичне віднесення ад-
вокатської професії до підприємницької 
діяльності, та, відповідно, надмірне опо-
даткування, що зрештою негативно поз-
начається на рівні доступності правової 
допомоги адвоката для громадян;

– негативна практика виселення адво-
катських об’єднань із приміщень, де здій-
снюється їхня діяльність;

– відсутність умов для здійснення ад-
вокатом його функцій у суді, ігнорування 
адвокатських запитів;

– створення штучних перешкод для не-
обмеженого спілкування адвоката з клієн-
том, безпідставний недопуск до здійснен-
ня захисту або усунення від такого;

– робота адвокатів у інших адвокатів 
за трудовою угодою, що унеможливлює 
розмежування прав та обов’язків кожної зі 
сторін таких трудових відносин;

– масове порушення професійних прав 
адвокатів і гарантій адвокатської діяль-
ності;

– кримінальне або адміністративне пе-
реслідування адвокатів у зв’язку з їхньою 
професійною діяльністю.
Проблему масового порушення профе-

сійних прав адвокатів і гарантій адвокат-
ської діяльності було визнано на держав-
ному рівні (Указ Президента «Про деякі 
заходи щодо підвищення рівня роботи 
адвокатури») ще у 1999 році. Проте сьо-
годення демонструє подальше загострен-
ня цієї проблеми. Втручання у вільне та 
незалежне здійснення правомірної адво-
катської діяльності має бути викорінено, 
зокрема, через притягнення до суворої 
кримінальної відповідальності винних по-
садових осіб правоохоронних органів [6].
Отже, нині в умовах існування жвавої 

дискусії потужних громадських юридич-
них організацій (ВККА, АПУ та САУ) 
щодо регулювання діяльності інституту 
адвокатури України, а також представни-
ків інших об’єднань правників, які вис-
ловили свої думки щодо реформування 
цього правозахисного механізму, на наш 
погляд, найважливішими аспектами, що 
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повинні знайти відображення в норматив-
но-правовому забезпеченні діяльності ад-
вокатів, мають бути такі: 

– адвокатська діяльність повинна здій-
снюватися лише в передбачених законом 
формах, перелік яких має бути вичерп-
ним. Зокрема, необхідно запровадити дві 
форми здійснення адвокатської діяльності 
– індивідуальну практику й об’єднання ад-
вокатів. Практикуючих адвокатів і адво-
катські об’єднання слід внести до реєстру, 
що повинен бути доступним для всіх ба-
жаючих у режимі он-лайн; 

– закріплення на законодавчому рівні 
створення незалежної самоврядної профе-
сійної Національної Асоціації адвокатів 
України з метою: посилення незалежно сті 
адвокатури, сприяння належному вико-
нанню нею конституційних завдань, захис-
ту професійних прав адвокатів, створення 
умов для ефективного виконання ними 
професійних обов’язків, забезпечення за-
лучення адвокатури до законотворчого 
процесу; 

– відображення в тексті Закону Украї-
ни «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» особливостей оподаткування адво-
катів, з одночасним внесенням відповідних 
змін і доповнень до Податкового кодексу 
України, встановлення пільгового режиму 
оподаткування адвокатської діяльності;

– забезпечення в зазначеному законі на-
лежних умов для здійснення правомірної 
адвокатської діяльності через розширення 
спектра професійних прав адвокатів (зок-
рема, в частині надання можливості адво-
кату здійснювати збір доказів) і гарантій 
здійснення адвокатської діяльності (зок-
рема, розширення меж та правових інс-
трументів збереження адвокатської таєм-
ниці);

– забезпечити здійснення представниц-
тва інтересів громадян адвокатами, які 
займаються професійною діяльністю за 
призначенням; 

– урегулювати питання трудових взає-
мовідносин адвокатів, зокрема скасува-
ти можливість укладання трудових угод 
між адвокатами та зобов’язати останніх 
об’єднуватися на підставі договорів про 
асоціацію, партнерство або приєднання, 

за умовами яких для кожного члена об’єд-
нання можна передбачити різні права; 

– забезпечити підвищення популярно-
сті адвокатської діяльності, надаючи її 
представникам більше прав, компетенцій, 
повноважень і гарантій;

– запровадження на законодавчому рів-
ні положень щодо здійснення захисту в 
судах та на досудовому слідстві прав, сво-
бод і законних інтересів фізичних осіб та 
представництва в судах фізичних і юри-
дичних осіб постійно на професійній ос-
нові лише адвокатами;

– запровадження адміністративної та 
кри мінальної відповідальності осіб, які 
свідомо перешкоджають виконанню адво-
катом його фахових обов’язків, і внесення 
відповідних змін і доповнень до Кримі-
нального кодексу України та Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення.

Âèñíîâêè
На підставі викладеного можна зробити 

висновок щодо необхідності докорінного 
реформування інституту адвокатури, прий-
няття нового Закону України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» у редакції, 
що враховує вищенаведені концептуальні 
засади, вироблені адвокатурою.
Адвокатська діяльність в Україні має 

бути особливим, спеціально уповноваже-
ним недержавним професійним інститу-
том у системі прав і гарантій, що виступає 
на стороні особи тим юридичним механіз-
мом, який сприяє зміцненню законності. 
Ураховуючи інтеграцію норм міжнарод-
ного права, зокрема європейського, до 
українського законодавства, пропозиції 
щодо зміни чинного національного зако-
нодавчого поля в регулюванні діяльності 
адвокатів та норми законопроектів у цій 
галузі повинні бути впроваджені з ура-
хуванням сучасних реалій, міжнародних 
стандартів адвокатської професії, досвіду 
європейських адвокатів у сфері надання 
правової допомоги та захисту прав і сво-
бод людини.
Звичайно, зміни в національному за-

конодавстві слід впроваджувати зі збере-
женням уже існуючих переваг, вони не 
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повинні бути персоніфікованими, тобто 
необхідно враховувати інтереси адвокату-
ри в цілому, а не лише окремих груп ад-
вокатів або їх об’єднань. Досліджуваний 

інститут готовий до реформ і оновлення, 
подальшого розвитку нормативної бази і 
вдосконалення правових норм, закладе-
них понад десятиріччя тому.
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Постановка проблеми
Соціально-економічні реформи в Ук-

раїні початку 90-х рр. спричинили ради-
кальні зміни в житті суспільства – лібе-
ралізацію економіки, її перехід від пла-
нової до ринкової, запровадження різних 
форм власності, ліквідацію системи цен-
тралізованого планування та управління 
тощо. Кардинальні перетворення трива-
ють у сфері державної служби – одному з 

найважливіших елементів функціонуван-
ня механізму державного управління. 
При цьому, відзначаючи важливість 

розгляду питань стосовно безпосеред-
нього функціонування та правового ре-
гулювання діяльності державної служби, 
доводиться констатувати, що в питаннях, 
пов’язаних із застосуванням у юридичній 
науці категорій «державні службовці», 
«посадові особи місцевого самоврядуван-
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У статті досліджено питання, пов’язані з розмежуванням 
публічної та державної служби. Проаналізовано застосування 
різних термінів щодо осіб, які здійснюють діяльність у сфері 
публічної (державної) служби.

В статье исследованы вопросы, связанные с разграничением 
публичной и государственной службы. Проанализировано при-
менение различных терминов по отношению к лицам, осущест-
вляющим деятельность в сфере публичной (государственной) 
службы.

In this article an author probed questions, related to differentiating 
of public and civil service. The author analysed application of different 
terms an author in relation to persons which carry out activity in the 
field of public (state) service.

Ключові слова: державні службовці, суб’єкти владних пов-
новажень, публічна служба, державна служба, адміністратив-
не право.

Державні службовці чи суб’єкти владних 
повноважень:  питання термінології

Розділ 3

Трудове право; право соціального 
забезпечення. Адміністративне 

право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. Земельне 

право; аграрне право; екологічне 
право; природоресурсне право
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ня», «суб’єкти владних повноважень», 
«особи, уповноважені на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядуван-
ня», «публічні діячі», «особи, які займають 
політичні посади», донині не вироблено 
єдиної позиції. 
Більше того, на сьогодні іноді зустрі-

чаємо підміну термінів «суб’єкт владних 
повноважень» або «особа, уповноважена 
на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування» терміном «держав-
ний службовець», наприклад, для характе-
ристики таких осіб, як: народні депутати, 
міністри, їх заступники, посадові особи 
органів місцевого самоврядування тощо. 
Отже, на практиці має місце проблема 
розмежування осіб, які перебувають на де-
ржавній службі та мають статус державних 
службовців, і тих, діяльність яких також 
пов’язана з виконанням функцій держави, 
але які не є державними службовцями. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
В українській науці вже традиційно 

питання, пов’язані з розглядом різних ас-
пектів діяльності осіб, які перебувають на 
публічній (державній) службі, знаходять-
ся у сфері уваги науковців як галузі тру-
дового права (В.С. Венедиктов, І.Я. Кисе-
льов, О.І. Процевський, В.І. Прокопенко, 
В.Г. Ротань, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева 
та інші), так і адміністративного права 
(В.Б. Авер’янов, А.С. Васильєв, І.П. Голос-
ніченко, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, 
Н.Р. Нижник, В.Ф. Опришко та інші). 
Серед останніх досліджень слід від-

значити монографію за загальною редак-
цією В.М. Лебедєва, в якій, розглядаючи 
питання суб’єктів трудового права, авто-
ри, аналізуючи поняття «працівник, який 
перебуває на державній службі» – тобто 
дер жавний службовець, приходять до 
висновку, що останній не може не бути 
суб’єктом адміністративного права, і од-
ним із можливих шляхів вирішення про-
блеми розмежування трудового та адмі-
ністративного статусу є визнання того 
факту, що особа є суб’єктом трудового 
права тією мірою, якою на неї поширю-
ються норми трудового права та вона 
персоніфікує собою працівника, в усьо-

му ж іншому цей суб’єкт є суб’єктом ад-
міністративного права [1, с. 182]. Також 
заслуговує на увагу дослідження М.І. 
Цуркана «Особливості судового розгля-
ду спорів щодо проходження публічної 
служби в Україні» [2], у якому здійснено 
спробу проаналізувати поняття «проход-
ження публічної служби» в контексті ад-
міністративного судочинства і визначити 
поняття й особливості публічної служби, 
та дослідження І.В. Огієнко «Особли-
вості реалізації права на працю в органах 
внутрішніх справ України» [3], в якому 
автором установлено дуалістичність пра-
вового статусу працівника ОВС України 
як поєднання адміністративно-правового 
і трудоправового статусу. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Пріоритетність завдань Української 

держави щодо створення системи різно-
манітних заходів, у тому числі юридич-
ного характеру, спрямованих на забез-
печення дійсної реалізації громадянами 
свого права на працю, ставить перед ук-
раїнською наукою завдання щодо ство-
рення реального механізму захисту цих 
прав. І дослідження теоретичних питань, 
пов’язаних із діяльністю осіб, які перебу-
вають на публічній (державній) службі, 
напряму пов’язане з реалізацією практич-
них питань щодо ефективного проходжен-
ня цієї служби.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Виходячи з вищевказаного, метою стат-

ті є дослідження питань термінології щодо 
осіб, які перебувають на державній (пуб-
лічній) службі.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Аналіз нормативно-правових актів дає 

змогу стверджувати, що на сьогодні в Ук-
раїні має місце законодавче відокремлен-
ня державної служби від публічної. 
Так, статтею 1 Закону України «Про 

державну службу» від 1993 р. [4] установ-
лено, що державна служба в Україні – це 
професійна діяльність осіб, які займають 
посади в державних органах та їх апараті 
щодо практичного виконання завдань і 
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функцій держави й одержують заробітну 
плату за рахунок державних коштів. 
Тенденція щодо визначення державної 

служби через професійну діяльність де-
ржавних службовців збереглася і в новій 
редакції Закону України «Про держав-
ну службу», що набирає чинності з січня 
2013 р. [5], у статті 1 якого зазначено, що 
державна служба – це професійна діяль-
ність державних службовців із підготовки 
пропозицій щодо формування державної 
політики, забезпечення її реалізації та на-
дання адміністративних послуг. 
На відміну від державної служби, служ-

ба в органах місцевого самоврядування – це 
професійна, на постійній основі діяльність 
громадян України, які займають посади в 
органах місцевого самоврядування, що 
спрямована на реалізацію територіальною 
громадою свого права на місцеве самовря-
дування та окремих повноважень органів 
виконавчої влади, наданих законом (стат-
тя 1 Закону України «Про службу в орга-
нах місцевого самоврядування» [6]).
Крім вищезазначеної державної служ-

би та служби в органах місцевого самов-
рядування, Кодексом адміністративного 
судочинства України [7] введено в законо-
давство України таке поняття, як «публіч-
на служба», та встановлено, що публічна 
служба – це діяльність на державних полі-
тичних посадах, професійна діяльність 
суддів, прокурорів, військова служба, аль-
тернативна (невійськова) служба, дипло-
матична служба, інша державна служба, 
служба в органах влади Автономної Рес-
публіки Крим, органах місцевого самовря-
дування (стаття 3 КАС України). 
Особливості діяльності осіб, що пра-

цюють (служать) в апараті органів про-
куратури, судів, дипломатичної служби, 
митного контролю, служби безпеки, внут-
рішніх справ тощо відображено в законах 
України «Про прокуратуру», «Про судо-
устрій і статус суддів», «Про Вищу раду 
юстиції», «Про дипломатичну службу», 
«Про місцеві державні адміністрації», 
«Про державну виконавчу службу», «Про 
Службу безпеки України», «Про держав-
ну податкову службу в Україні», «Про мі-
ліцію» тощо. У цих законодавчих актах 

для визначення діяльності осіб, що її здій-
снюють, застосовують терміни «служба в 
прокуратурі», «служба в міліції», «служба 
в органах внутрішніх справ», «військова 
служба», «кримінально-виконавча служ-
ба» тощо.
Доцільність законодавчого відокрем-

лення різних видів діяльності у сфері пуб-
лічної (державної) служби зумовлена ро-
дом та особливим характером цієї діяль-
ності в різних сферах. Більше того, у рам-
ках трудового права для визначення цієї 
специфічної діяльності вже застосовуєть-
ся термін «службово-трудова діяльність» 
[8, с. 9]. Цей термін видається нам досить 
вдалим, таким, що відображує специфіку 
діяльності у сфері публічної (державної) 
служби та застосування якого є можливим 
і в адміністративному праві.
Отже, на сьогодні законодавчо закріпле-

но існування як державної, так і публічної 
служби. І якщо публічна служба передба-
чає діяльність на державних політичних 
посадах; на посадах суддів, прокурорів; 
військову, альтернативну (невійськову) 
службу; дипломатичну службу або іншу 
державну службу чи службу в органах 
місцевого самоврядування, то, державна 
служба – це професійна діяльність лише 
державних службовців щодо практично-
го виконання завдань і функцій держави. 
Тобто поняття «публічна служба» є шир-
шим, ніж поняття «державна служба», 
остання ж включає в себе такі елементи, 
як: «служба в органах внутрішніх справ», 
«військова служба», «служба в криміналь-
но-виконавчій службі» тощо.
Як зазначила М.А. Штатіна, у росій-

ській літературі (вказане стосується й 
української), а раніше й у радянській 
юридичній літературі, поняття «публічна 
служба» (public service, la fonction publique 
etc.) зазвичай перекладається як «держав-
на служба», тоді як суто державна служба 
є лише частиною більш широкого поняття 
публічної. Цей підхід застосовується на су-
часному етапі в міжнародних документах, 
зокрема в Модельному кодексі поведінки 
публічних службовців, де у статті 1.1 як 
публічна розглядається служба в будь-
якому публічному органі [9, с. 92-93]. 
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При цьому, для визначення осіб, які 
здійснюють діяльність у сфері публічної 
(державної) служби, законодавець засто-
совує кілька різних термінів.
По-перше, це термін «державні служ-

бовці». Так, зі змісту статті 1 Закону Ук-
раїни «Про державну службу» від 1993 р. 
випливає, що вказаний термін застосову-
ють до осіб, які займають посади в держав-
них органах та їх апараті для практичного 
виконання завдань і функцій держави та 
одержують заробітну плату за рахунок де-
ржавних коштів. У статті 1 нової редакції 
Закону України «Про державну службу» 
від 2011 р. встановлено, що державний 
службовець – це громадянин України, 
який займає посаду державної служби в 
державному органі, органі влади Авто-
номної Республіки Крим або їх апараті, 
одержує заробітну плату за рахунок кош-
тів державного бюджету, крім випадків, 
визначених законом, та здійснює встанов-
лені для цієї посади повноваження, безпо-
середньо пов’язані з реалізацією завдань 
та виконанням функцій державного орга-
ну або органу влади Автономної Респуб-
ліки Крим щодо: підготовки пропозицій 
стосовно формування державної політики 
у відповідній сфері; розроблення, експер-
тизи та/або редагування проектів норма-
тивно-правових актів; надання адміністра-
тивних послуг; здійснення державного 
на гляду (контролю); управління держав-
ним майном або майном, що належить 
Автономній Республіці Крим, державни-
ми корпоративними правами; управління 
персоналом державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим або 
їх апарату; реалізації інших повноважень 
відповідного органу. 
По-друге, у законодавстві застосо-

вується термін «посадові особи місцево-
го самоврядування». Наприклад, у статті 
2 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування зазначено, що 
посадовою особою місцевого самовряду-
вання є особа, яка працює в органах міс-
цевого самоврядування, має відповідні 
посадові повноваження щодо здійснення 
організаційно-розпорядчих та консуль-
тативно-дорадчих функцій і отримує за-

робітну плату за рахунок місцевого бюд-
жету. 
По-третє, нині має місце застосування 

терміну «публічні діячі». Так, Законом 
України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, або фінансуван-
ню тероризму» від 28 листопада 2002 р. 
[10], у статті 1 вжито цей термін: публічні 
діячі – це фізичні особи, які виконують 
або виконували визначені публічні фун-
кції в іноземних державах, а саме: глава 
держави, керівник уряду, міністри та їх 
заступники; депутати парламенту; члени 
верховного суду, конституційного суду 
або інших судових органів високого рівня, 
рішення яких не підлягають оскарженню, 
крім як за виняткових обставин; члени 
суду аудиторів або правлінь центральних 
банків; надзвичайні та повноважні пос-
ли, повірені у справах та високі посадов-
ці збройних сил; члени адміністративних, 
управлінських чи наглядових органів де-
ржавних підприємств, що мають страте-
гічне значення. 
По-четверте, у КАС України законода-

вець застосував термін «суб’єкти владних 
повноважень». Зокрема, у статті 13 цього 
кодексу встановлено, що суб’єкт владних 
повноважень – це орган державної влади, 
орган місцевого самоврядування, їхня по-
садова чи службова особа, інший суб’єкт 
при здійсненні ними владних управлінсь-
ких функцій на основі законодавства, у 
тому числі на виконання делегованих пов-
новажень (стаття 3 КАС України). Крім 
КАС України, в аналогічному значені 
термін «суб’єкт владних повноважень» за-
стосовано і в інших нормативно-правових 
актах, наприклад, Законі України «Про 
доступ до публічної інформації» [11].
По-п’яте, Законом України «Про заса-

ди запобігання і протидії корупції» [12] 
введено такий «особи, уповноважені на 
виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування». У статті 4 цього 
законодавчого акта встановлено суб’єкти 
відповідальності за корупційні правопо-
рушення. Серед них визначено й особи, 
уповноважені на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, до 
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яких віднесено: а) Президента України, 
Голову Верховної Ради України, його Пер-
шого заступника та заступника, Прем’єр-
міністра України, Першого віце-прем’єр-
міністра України, віце-прем’єр-міністрів 
України, міністрів, інших керівників цен-
тральних органів виконавчої влади, які не 
входять до складу Кабінету Міністрів Ук-
раїни, та їх заступників, Голову Служби 
безпеки України, Генерального прокурора 
України, Голову Національного банку Ук-
раїни, Голову Рахункової палати, Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав 
людини, Голову Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, Голову Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим; 
б) народних депутатів України, депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, депутатів місцевих рад; в) держав-
них службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування; г) військових посадових 
осіб Збройних сил України та інших ут-
ворених відповідно до законів військових 
формувань; ґ) суддів Конституційного 
Суду України, інших професійних суддів, 
Голову, членів, дисциплінарних інспек-
торів Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів України, службових осіб секретаріату 
цієї Комісії, Голову, заступника Голови, 
секретарів секцій Вищої ради юстиції, а 
також інших членів Вищої ради юстиції, 
народних засідателів і присяжних (під час 
виконання ними цих функцій); д) осіб ря-
дового і начальницького складу органів 
внутрішніх справ, державної кримінально-
виконавчої служби, органів та підрозділів 
цивільного захисту, Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції України, осіб начальницького складу 
податкової міліції; е) посадових і служ-
бових осіб органів прокуратури, Служби 
безпеки України, дипломатичної служ-
би, митної служби, державної податкової 
служби; є) членів Центральної виборчої 
комісії; ж) посадових та службових осіб 
інших органів державної влади.
По-шосте, у статті 6 Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України» від 7 
жовтня 2010 р. [13] встановлено, що по-
сади членів Кабінету Міністрів України 
належать до політичних посад, на які не 

поширюється трудове законодавство та 
законодавство про державну службу. Ана-
логічна норма щодо посад першого за-
ступника міністра та заступника міністра 
(у разі введення), які також належать до 
політичних посад, на які не поширюєть-
ся трудове законодавство та законодавс-
тво про державну службу, установлена в 
статті 9 Закону України «Про центральні 
органи виконавчої влади» від 17 березня 
2011 р. [14]. 

Âèñíîâêè
Отже, для визначення осіб, які здійсню-

ють діяльність у сфері публічної (держав-
ної) служби, на сьогодні застосовують 
такі терміни, як: «державні службовці»; 
«посадові особи місцевого самоврядуван-
ня»; «суб’єкти владних повноважень»; 
«публічні діячі»; «особи, уповноважені на 
виконання функцій держави або місцево-
го самоврядування»; «особи, які займають 
політичні посади».
Порівнюючи вищеназвані терміни, за-

значимо, що всі вони застосовуються для 
визначення осіб, які діють у сфері пуб-
лічної (державної) служби, а критерієм 
розрізнення можна визначити особливу 
сферу їхньої діяльності. 
І хоча на сьогодні термін «держав-

ний службовець», на нашу думку, набув 
найбільш широкого розповсюдження не 
лише в законодавстві, а й у наукових, нав-
чальних працях, проте лише два терміни 
– «суб’єкти владних повноважень» і «осо-
би, уповноважені на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування» 
− дійсно визначають осіб, які перебувають 
як на державній, так і на публічній служ-
бі. До того ж, терміном «суб’єкти владних 
повноважень» визначають не лише фізич-
них осіб, а й юридичних. 
Таким чином, на нашу думку, термін 

«державний службовець» має застосову-
ватися лише до осіб, які безпосередньо 
здійснюють діяльність у межах державної 
служби, найширше ж коло осіб (фізичних 
та юридичних), діяльність яких пов’язана 
як із державною, так і з публічною служ-
бою, охоплює термін «суб’єкти владних 
повноважень».
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Усвідомлюючи інтенсивність мігра-

ційних процесів в Україні, необхідним є 
створення преференційного режиму для 
потенційних біженців та осіб, які потребу-
ють додаткового захисту, шляхом внесен-
ня відповідних змін і доповнень до актів 
національного законодавства з метою по-
дальшого вдосконалення інституційного 
законодавства. 
На сьогодні існує практика безпід-

ставної відмови у визнанні іноземця або 
апатрида біженцем або особою, яка пот-
ребує надання притулку, а також, практи-
ка, пов’язана зі скасуванням рішення про 
визнання особи біженцем або особою, що 
потребує надання притулку. Це зумовлено 
нівелюванням положень міжнародно-пра-
вових стандартів у цій сфері регулювання 
в актах національного законодавства та 
наявності значної кількості прогалин у 

нормах чинного як міжнародного, так і на-
ціонального законодавства, що спрямовані 
на недопущення іноземців та апатридів до 
системи надання статусу біженця або осо-
би, яка потребує додаткового захисту в 
Україні, внаслідок чого вони змушені шу-
кати захисту в інших країнах. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Вказане питання є предметом уваги 

багатьох відомих учених. Нині зазначені 
у статті проблеми знайшли своє часткове 
втілення в роботах В.Б. Авер’янова, М.В. 
Вітрука, Л.Д. Воєводіна, В.К. Гіжевсько-
го, Л.М. Галенської, І.П. Голосніченка, 
Є.В. Додіна, О.Є. Єжової, Р.А. Калюжно-
го, С.В. Ківалова, В.І. Кисіля, Л.В. Кова-
ля, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, В.О. 
Котюка, С.Ю. Кашкіна, П.А. Калініченка, 
С.О. Мосьондза, С.С. Саїва та інших до-
слідників. 
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Законодавство у сфері адміністративно-правового регулю-
вання справ, пов’язаних із набуттям статусу біженця в Україні, 
є нестабільним і розвивається достатньо повільно, тому багато 
біженців не можуть реалізувати гарантовані права на притулок 
і захист. Для вирішення цієї проблеми необхідно удосконалити ін-
ституційне законодавство.

Законодательство в сфере административно-правового ре-
гулирования дел, связанных с приобретением статуса беженца 
в Украине, является нестабильным и развивается достаточно 
медленно, в связи с этим большое количество беженцев не могут 
реализовать гарантированные права на приют и защиту. Для ре-
шения этой проблемы необходимо усовершенствовать институ-
ционное законодательство.

The legislation in the arena of administrative and legal regulation 
cases which relate to obtaining a refugee status in Ukraine is unstable 
and developing so slowly, therefore a lot of refugees don’t able to 
realize the rights of asylum and protect which are being guaranteed. 
To resolve these problems you need to enhancement legislation base 
which is governed the refugee status.

 Ключові слова: преференційний режим, імміграція, статус 
біженця, апатриди, іноземці, особа, яка потребує додаткового 
захисту, оскарження рішень органів міграційної служби.

Деякі аспекти адміністративного 
провадження, пов’язаного з набуттям 

статусу біженця в Україні
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Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Незважаючи на проаналізовані здобутки 

в досліджуваній проблематиці та науковій 
літературі, зокрема, у вітчизняних правни-
ків бракує як системних досліджень, так і 
конкретних пропозицій щодо покращення 
адміністративного провадження за участю 
іноземців і біженців в Україні.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою цієї статті є дослідження та 

висвітлення сучасних законодавчих но-
вовведень у сфері адміністративного про-
вадження, пов’язаного з набуттям статусу 
біженця в Україні, та вироблення конкрет-
них законодавчих пропозицій щодо пок-
ращення адміністративного провадження 
в цій категорії справ. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Україна має достатньо велику кількість 

законодавчих актів щодо регулювання 
міграційних відносин, щільне місце серед 
них займає стаття 26 Конституції Украї-
ни, чинні міжнародні договори, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України, зокрема, Конвенція про 
статус біженців 1951 р. та Протокол 1967 р., 
що доповнює положення Конвенції, Уго-
ди між Урядом України та Управлінням 
Верховного Комісара ООН у справах бі-
женців, ратифікована Законом України 
від 21.10.1999 р., а також Керівництва 
щодо процедур і критеріїв встановлення 
статусу біженців, відповідно до Конвен-
ції 1951 р. та Протоколу 1967 р. (Женева, 
1992), ухва лені Управлінням Верховного 
Комісара ООН у справах біженців; Закон 
України «Про біженців та осіб, які пот-
ребують додаткового або тимчасового 
захисту» від 08.07.2011 р.; Закон України 
«Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства» від 22.09.2011 р.; Закон 
України «Про імміграцію» від 07.06.2001 
р.; Указ Президента України «Про Концеп-
цію державної міграційної політики» від 
30.05.2011 р.; Указ Президента України 
«Про заходи щодо боротьби з незаконною 
міграцією» 18.01.2001 р.; постанова Кабі-
нету Міністрів України «Про затверджен-

ня Порядку надання біженцям грошової 
допомоги та пенсії» від 13.07.2004 р.; пос-
танова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження зразків документів, необ-
хідних для реєстрації місця проживання в 
Україні» від 28.06.2004 р.; постанова Кабі-
нету Міністрів України «Про затверджен-
ня Порядку формування квоти імміграції, 
Порядку провадження за заявами про на-
дання дозволу на імміграцію і поданнями 
про його скасування та виконання прийня-
тих рішень, Порядку оформлення і видачі 
посвідки» від 26.12.2002 р. та інші норма-
тивні акти.
Україна з 1993 р. розпочала розбудову-

вати державну систему захисту біженців і 
надання притулку. За роки незалежності 
в нашій країні статус біженця одержали 
близько 5 тис. осіб, а заяв про надання ста-
тусу біженця було подано 20 тис. [2]. 
Практика застосування чинного законо-

давства з питань правового регулювання 
відносин за участю іноземців, біженців та 
осіб, які потребують додаткового захисту, 
і статистичні дані свідчать про інтенсив-
ність міграційних процесів в Україні. Ста-
ном на 01.07.2011 р. кількість біженців в 
Україні становила 2435 осіб [2]. Кількість 
біженців походженням із Європи стано-
вить 137 осіб із таких країн: Російська Фе-
дерація, Боснія і Герцеговина, Югославія, 
Сербія. Інтенсивність міграційних про-
цесів у нашій країні також зумовлює не-
обхідність удосконалення діючого законо-
давства в цій сфері, що у свою чергу спри-
чинить лібералізацію візового режиму між 
Україн ою та ЄС. Кількість біженців в Ук-
раїні походженням із Азії становить 2020 
осіб із таких країн: Азербайджан, Афга-
ністан, Бангладеш, В’єтнам, Вірменія, 
Гру  зія, Індія, Ірак, Іран, Йорданія, Китай, 
Ка захстан, Ліван, Палестина, Сирія, Тад-
жикистан, Туреччина, Туркменістан, Узбе-
кистан, Шрі-Ланка, Саудівська Аравія. 
Велика кількість біженців із країн Азії 
свідчить про дієвість постанов Кабінету 
Міністрів України «Про заходи щодо на-
дання допомоги особам, які змушені були 
залишити місця постійного проживання 
в Автономній Республіці Абхазія Грузії 
та прибули в Україну» від 26.06.1996 р. 
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№ 674 та «Про заходи щодо надання до-
помоги особам, які змушені були зали-
шити місця постійного проживання в Че-
ченській Республіці Російської Федерації 
та прибули в Україну» від 16.02.1995 р. 
№ 119. Кількість біженців в Україні по-
ходженням із Африки становить 258 осіб 
із таких країн: Алжир, Ангола, Буркіна 
Фасо, Бурунді, Гвінея, Гвінея-Бісау, ДР 
Конго, Ефіопія, Заїр, Єгипет, Камерун, 
Конго, Ліберія, Лі вія, Мадагаскар, Нігерія, 
Руанда, Сомалі, Малі, Судан, Сьєра Лео-
не, Уганда, Мозамбік, Чад [2].
З огляду на вищезазначені дані, що 

свідчать про інтенсивність міграційних 
процесів в Україні, необхідним є створен-
ня преференційного режиму для потен-
ційних біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, шляхом виявлення 
суттєвих недоліків і прогалин чинного 
законодавства, порівняння національного 
законодавства з міжнародними та Євро-
пейськими стандартами з регулювання 
відносин за участю іноземців, біженців та 
осіб, які потребують додаткового захисту, 
з метою подальшого вдосконалення інсти-
туційного законодавства. 
Відповідно до Інформаційно-аналітич-

ної довідки Державного комітету України 
у справах національностей та релігії від 
25.03.2011 р. «Про практику застосування 
Закону України «Про біженців» та роз-
будову національного інституту притул-
ку» на обліку органів внутрішніх справ 
України у 2010 р. перебувало 535 осіб, 
зареєстрованих на підставі довідки про 
подання заяви про набуття статусу біжен-
ця, із них 242 особи були зареєстровані 
як такі, що подали заяву про оскарження 
рішення органу міграційної служби про 
відмову в прийомі відповідної заяви [2]. 
Цей факт свідчить про масове оскаржен-
ня рішень органів міграційної служби та 
наявність суттєвих прогалин законодавчо-
го регулювання і практики застосування 
на той час чинного Закону України «Про 
біженців» від 21.06.2001 р., що сприяв 
порушенню прав потенційних біженців. 
З метою ефективної реалізації положень 
діючих міжнародно-правових актів і пра-
вових актів національного законодавства, 

особливо положень нового Закону Украї-
ни «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту» від 
08.07.2011 р. та прийнятих на його основі 
підзаконних нормативно-правових актів, 
автором цієї статті виявлено суттєві не-
доліки та прогалини чинного законодав-
ства та вказано шляхи їх подолання.
Аналіз положень Закону України «Про 

біженців та осіб, які потребують додат-
кового або тимчасового захисту» від 
08.07.2011 р. та наказу Міністерства внут-
рішніх справ України від 07.09.2011 р. 
№ 649 «Про правила розгляду заяв та 
оформлення документів, необхідних для 
вирішення питання про визнання біжен-
цем або особою, яка потребує додатко-
вого захисту, втрату і позбавлення ста-
тусу біженця та додаткового захисту і 
скасування рішення про визнання особи 
біженцем або особою, яка потребує до-
даткового захисту» виявив ряд прогалин 
і невідповідностей положень законодав-
чих актів міжнародним стандартам на 
стадіях провадження процедури визнання 
біженцем або особою, яка потребує додат-
кового захисту, і на стадії втрати та поз-
бавлення статусу біженця і додаткового 
захисту, скасування рішення про визнання 
особи біженцем або особою, що потребує 
додаткового захисту. Так, щодо провад-
ження процедури порушення клопотання 
у вигляді звернення особи із заявою про 
визнання біженцем або особою, яка пот-
ребує додаткового захисту, встановлено 
п’ятиденний строк звернення до уповно-
важеного органу міграційної служби із за-
явою про визнання біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту [4]. Ін-
ший порядок передбачено в разі незакон-
ного перетинання державного кордону, у 
цьому разі норма містить імперативний 
обов’язок у вигляді: «повинна без зволі-
кань звернутися до відповідного органу 
міграційної служби із заявою про визнан-
ня біженцем або особою, яка потребує до-
даткового захисту» [3]. Не дивлячись на 
відсутність відповідальності за незаконне 
перетинання державного кордону Украї-
ни в разі звернення із відповідною заявою 
без зволікань, існує ряд вагомих причин, 
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що можуть затримати подачу заяв, напри-
клад, нагальна необхідність одержання 
юридичної консультації. Часові терміни 
також суперечать статті 8 Директиви Ради 
ЄС «Про мінімальні стандарти процедур 
надання та спрощення статусу біженців в 
Державах-членах» від 2005 року: «Не об-
межуючи положення ст. 23 (4) (і), Держа-
ви-члени забезпечують, щоб заяви про на-
дання притулку не відхилялися і не виклю-
чалися з розгляду лише на тій підставі, що 
вони не були подані якнайшвидше» [5, c. 
47]. Положення частини 1 та 2 статті 5 За-
кону України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового 
захисту» спрямовані на прийняття рішен-
ня про відмову в розгляді заяв про надання 
статусу біженця багатьом особам, які шу-
кають статус біженця в Україні, у зв’язку 
з пропуском встановленого строку, що 
може бути спричинений необхідністю 
одер жання консультації правового харак-
теру, пошуком перекладача, хворобою, 
культурними особливостями. Унаслідок 
та кого законодавчого обмеження, особи, 
які потребують притулку, імовірно будуть 
змушені шукати статусу біженця в краї-
нах ЄС. З метою усунення вищезазначено-
го законодавчого обмеження пропонуємо 
доповнити статтю 5 Закону України «Про 
біженців та осіб, які потребують додатко-
вого або тимчасового захисту» частиною 
8 такого змісту: «Заява особи про визнан-
ня її біженцем або особою, яка потребує 
додаткового захисту, подана з пропущен-
ням строків, визначених частинами 1 та 2 
цього Закону не підлягає відхиленню та не 
виключається з розгляду у зв’язку з про-
пущенням визначених строків». Таке по-
ложення усуває законодавчі перешкоди, 
що передбачені частинами 1 та 2 статті 5 
аналізованого закону для подання заяви до 
відповідного органу міграційної служби 
з метою одержання статусу біженця або 
особи, яка потребує додаткового захисту. 
Вказана пропозиція сприятиме ефектив-
ній реалізації прав іноземців та апатридів 
у ході провадження у справі про визнання 
біженцем або особою, яка потребує додат-
кового захисту. 
Стадія оформлення документів для ви-

рішення питання про визнання біженцем 
або особою, яка потребує додаткового за-
хисту, регламентується статтею 8 Закону 
України «Про біженців та осіб, які потре-
бують додаткового або тимчасового за-
хисту», аналіз положень якої виявляє ряд 
прогалин і неточностей, що є перешкодою 
для вирішення питання визнання біжен-
цем або особою, яка потребує додаткового 
захисту. Зокрема, не визначено остаточ-
ного терміну дії довідки про звернення 
за захистом і чітко не вказано, що термін 
дії документа може бути продовжений, 
хоча Правила розгляду заяв та оформлен-
ня документів, необхідних для вирішення 
питання про визнання біженцем або осо-
бою, яка потребує додаткового захисту, 
втрату та позбавлення статусу біженця та 
додаткового захисту і скасування рішення 
про визнання особи біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту, затвер-
джені наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 07.09.2011 р. № 649, пе-
редбачають продовження строку дії довід-
ки про звернення за захистом в Україну, 
але обмежують реалізацію цього поло-
ження «надходженням відповідного до-
ручення від Державної міграційної служ-
би України». При цьому не передбачено 
строки надходження цього доручення та 
відповідальність посадових осіб Держав-
ної міграційної служби України в разі 
ненадходження від них доручення [4]. Не-
визначеним залишається питання про ви-
лучену довідку про звернення за захистом, 
якщо суд або адміністративний орган при-
ймає для розгляду апеляційну скаргу до 
справи, відсутнє положення про видання 
довідки за таких обставин. Законодавство 
не відносить до компетенції органу міг-
раційної служби вирішення питання про-
довження терміну дії документів, допоки 
очікуються остаточні результати апеляції. 
Також, відсутня вказівка про те, що довід-
ка про звернення за захистом є підставою 
для реєстрації за місцем проживання. 
Визна чені прогалини можуть призвести 
до при тягнення до адміністративної від-
повідальності за незаконне перебування 
на території України, застосування штра-
фів, затримання та видворення до країни, 
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де цим особам загрожує небезпека, також 
до того, що заявникам буде відмовлено в 
реєстрації за місцем проживання.
З огляду на вищезазначене, вважаємо 

за необхідне доповнити положення ч. 1 
статті 8 Закону України «Про біженців 
та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту» положенням такого 
змісту: «Довідка про звернення за захис-
том в Україні є підставою для реєстрації 
за місцем проживання.», що імперативно 
визначає обов’язковість державної реєст-
рації за місцем проживання на підставі 
зазначеної довідки та перешкоджає при-
йняттю рішення про відмову в реєстрації 
за місцем проживання у зв’язку з відсут-
ністю законодавчої вимоги щодо цього. 
Тому необхідно замінити частину 5 статті 
8 положенням такого змісту: «Термін дії 
довідки про звернення за захистом в Ук-
раїні є дійсним та не підлягає продовжен-
ню строку його дії до прийняття рішення 
Державною міграційною службою Украї-
ни про визнання або відмову у визнанні 
особи біженцем або особою, яка потребує 
додаткового захисту.». Це положення усу-
ває необхідність детальної регламентації 
порядку продовження терміну дії довідки 
про звернення за захистом в Україні, що у 
свою чергу може призвести до затягуван-
ня провадження у справі. Таке затягуван-
ня може бути спричинене необхідністю 
встановлення строків для прийняття дору-
чення від Державної міграційної служби 
України та можливого пропущення вста-
новлених строків. На нашу думку, необ-
хідність продовження терміну дії довідки 
про звернення за захистом в Україні є пе-
решкодою для ефективної реалізації прав 
потенційних біженців та осіб, які потребу-
ють додаткового захисту, у зв’язку з необ-
хідністю проведення цієї процедури. 
Відповідно до аналізованого закону 

особа має право зберігати свою довідку 
про звернення за захистом протягом п’яти 
робочих днів після дня її письмового пові-
домлення з метою подання апеляційної 
скарги [3]. Такий законодавчий припис є 
неоднозначним з огляду на те, що стає не-
зрозумілим, з якого моменту здійснюється 
відрахування часу: із дати написання лис-

та, його відправлення чи дати, коли лист 
вручається заявникові. Заявник має п’ять 
робочих днів на оскарження прийнятого 
рішення. Цей строк слугуватиме підста-
вою для звернення до суду задля продов-
ження терміну для подачі скарги, оскільки 
такий термін є занадто коротким і переш-
коджає доступові заявників до ефективних 
засобів правового захисту. Відповідно до 
європейських стандартів, позивач повинен 
мати досить часу для вжиття всіх необхід-
них заходів, включаючи спрямовані на 
реалізацію права на оскарження рішення, 
одержати доступ до своєї справи з метою 
виявлення порушення вимог закону з боку 
працівників міграційної служби під час 
провадження у справі та висвітлити ці по-
рушення в апеляційній скарзі; скласти апе-
ляційну скаргу. Короткий проміжок часу, 
відведений на оскарження, може спричи-
нити декларативне трактування, яке при-
зведе до того, що заявники звертатимуть-
ся до судів із проханням про відновлення 
пропущеного строку, а це, відповідно, 
спричинить ще більше навантаження на 
адміністративні суди; через недодержан-
ня процесуальної форми, у зв’язку з від-
сутністю часу на зверненням за правовою 
допомогою велику кількість апеляційних 
скарг буде відправлено на усунення не-
доліків; заявники протягом певного про-
міжку часу не матимуть документів, що 
призведе до збільшення штрафів, ареш-
ту, примусового видворення до країни, 
де людям може загрожувати небезпека. У 
цьому випадку йдеться про документ, що 
видається заявникові під час провадження 
у справі про визнання особи біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, 
нею є: довідка про звернення за захистом 
в Україні, що видається з часу звернення 
із заявою про визнання особи біженцем. 
З огляду на цей факт, необхідно внести 
зміни до частини 1 статті 12 такого зміс-
ту: «Рішення органу міграційної служби 
в Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві та Севастополі про відмову в 
прийняті заяви про визнання біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, 
про відмову в оформленні документів для 
вирішення питання щодо визнання біжен-
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цем або особою, яка потребує додаткового 
захисту, може бути оскаржене до суду або 
до спеціально уповноваженого централь-
ного органу виконавчої влади з питань 
міграції в межах від п’ятнадцяти до шіст-
десяти робочих днів із дня вручення лис-
та заявникові про відмову при звичайній 
процедурі апеляційного оскарження. За-
коном може бути передбачено прискорену 
процедуру апеляційного періоду від п’яти 
до п’ятнадцяти робочих днів. Прискорена 
процедура апеляційного періоду застосо-
вується виключно за письмовою згодою 
позивача.». Запропонований термін апе-
ляційного оскарження дасть можливість 
позивачеві зрозуміти підстави для відмо-
ви, шляхом здійснення перекладу рішення 
про відмову в оформленні документів для 
вирішення питання щодо визнання біжен-
цем або особою, яка потребує додаткового 
захисту, і змогу ґрунтовно підготуватися 
до провадження його справи в суді. Такий 
термін апеляційного оскарження відпові-
дає часовим проміжкам для подання апе-
ляції в країнах Європейського Союзу. При 
цьому, пропонуємо передбачити звичайну 
та прискорену процедури апеляційного ос-
карження. Остання може бути застосована 
в разі відсутності потреби в детальному 
розгляді всіх доказів у справі та може бути 
призначена лише за згодою позивача, у ць-
ому разі можуть бути встановлені часові 
проміжки від п’яти до п’ятнадцяти робо-
чих днів для подання апеляційної скарги.
Аналіз положень статті 10 Закону Ук-

раїни «Про біженців та осіб, які потребу-
ють додаткового або тимчасового захис-
ту» на стадії прийняття рішення свідчить 
про те, що відповідний орган міграційної 
служби не зобов’язаний посилатися під 
час прийняття рішення на інформацію про 
країну походження, але положення статті 
8 Європейської Директиви про мінімальні 
стандарти розгляду заяв про притулок міс-
тить обов’язкову вимогу щодо інформації, 
зокрема, «точна й актуальна інформація 
повинна бути отримана з декількох дже-
рел, включаючи Управління верховного 
комісара ООН у справах біженців, яка 
стосується загальної ситуації, що перева-
жає в країні походження особи, яка звер-

тається із заявою про пошук притулку». 
[8, c. 156]. Частина 3 статті 10 передбачає 
можливість звернення спеціально уповно-
важеним центральним органом виконав-
чої влади з питань міграції з відповідними 
запитами до Міністерства закордонних 
справ України, Служби безпеки України, 
інших органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, об’єднань 
громадян з метою встановлення дійсних, 
правдивих фактів щодо особи, справа якої 
знаходиться у провадженні відповідно-
го органу міграційної служби, при цьому 
вказана стаття не містить положення про 
можливість одержання необхідної інфор-
мації від Управління верховного комісара 
ООН у справах біженців, яка стосується 
загальної ситуації, що переважає в країні 
походження особи, яка звертається із за-
явою про пошук притулку. Нівелювання 
європейських стандартів у цій сфері ре-
гулювання означає, що фактичні основи 
для аналізу заяв про визнання біженцем 
або особою, яка потребує додаткового 
захисту, залишаються слабо визначени-
ми. З метою усунення вищезазначеної 
прогалини пропонуємо доповнити части-
ну 3 статті 10 положенням такого змісту: 
«Спеціально уповноважений центральний 
орган виконавчої влади з питань міграції 
зобов’язаний ураховувати та звертатися у 
разі необхідності з відповідним запитом 
до Управління верховного комісара ООН 
у справах біженців з метою одержання не-
обхідної інформації, яка стосується загаль-
ної ситуації, що переважає в країні поход-
ження особи, яка звертається із заявою про 
визнання біженцем або особою, яка потре-
бує додаткового захисту.». Закріплення в 
Законі України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового 
захисту» пропонованого положення спри-
ятиме ефективному дослідженню та вста-
новленню усіх обставин справи й надасть 
обов’язкового характеру інформації, що 
надходитиме від Управління верховного 
комісара ООН у справах біженців.
Аналізуючи стадію втрати, позбавлен-

ня статусу біженця та додаткового за-
хисту, скасування рішення про визнання 
особи біженцем або особою, що потребує 
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додаткового захисту, яка регламентована 
статтею 11 Закону України «Про біженців 
та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту в Україні» та наказом 
Міністерства внутрішніх справ України 
від 07.09.2011 р. №649 «Про правила роз-
гляду заяв та оформлення документів, не-
обхідних для вирішення питання про виз-
нання біженцем або особою, яка потребує 
додаткового захисту, втрату і позбавлення 
статусу біженця та додаткового захисту і 
скасування рішення про визнання особи 
біженцем або особою, яка потребує додат-
кового захисту», необхідно звернути увагу 
на ряд прогалин і порушень чинних між-
народних актів. Також, у пункті 5 частини 
1 статті 11 Закону України «Про біженців 
та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту в Україні» перед-
бачено одну з підстав для втрати статусу 
біженця або статусу додаткового захисту, 
зокрема, «отримала притулок чи дозвіл на 
постійне проживання в іншій країні». Така 
підстава відсутня в Конвенції про статус 
біженців 1951 року, що зумовлено відсут-
ністю в деяких країнах гарантій того, що 
особа фактично одержить ефективний за-
хист у країні, яка надала притулок чи доз-
віл на постійне проживання. З огляду на 
цей факт, вважаємо за необхідне виключи-
ти пункт 5 частини 1 статті 11 Закону Ук-
раїни «Про біженців та осіб, які потребу-
ють додаткового або тимчасового захисту 
в Україні». 
У вказаному законі відсутнє положення 

про можливість надання своїх аргументів, 
заперечень під час особистої співбесіди 
або письмово щодо того, чому наданий 
статус біженця або особи, яка потребує 
додаткового захисту, не повинен бути ска-
сований до прийняття відповідного рішен-
ня Державною міграційною службою Ук-
раїни. Відсутність визначеного положен-
ня свідчить про те, що біженець не може 
дізнатися про існування можливості поз-
бавлення його статусу до завершення рег-
ламентованої законодавством процедури. 
З огляду на цей факт, пропонуємо внести 
зміни та доповнення до частини 14 статті 
11 Закону України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимча-

сового захисту в Україні» такого змісту: 
«Спеціально уповноважений центральний 
орган виконавчої влади з питань міграції 
до прийняття рішення про втрату або поз-
бавлення статусу біженця або додаткового 
захисту, а також про скасування рішення 
про визнання особи біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту, чи про 
відсутність підстав для втрати чи позбав-
лення статусу біженця або додаткового за-
хисту чи скасування рішення про визнання 
особи біженцем або особою, яка потребує 
додаткового захисту, зобов’язаний про-
вести співбесіду з цією особою з метою 
одержання від неї аргументів, заперечень 
щодо того, чому наданий статус біжен-
ця або особи, яка потребує додаткового 
захисту, не повинен бути скасований до 
прийняття відповідного рішення. На під-
ставі результатів співбесіди та всебічного 
вивчення й оцінки документів і матеріалів 
спеціально уповноважений центральний 
орган виконавчої влади з питань міграції 
приймає відповідне рішення по справі». 
Надані пропозиції слугуватимуть гаран-
тією ефективної реалізації прав осіб, які 
набули статусу біженця або особи, яка 
потребує додаткового захисту в Україні, 
на стадії провадження справи про втрату 
чи позбавлення статусу біженця та додат-
кового захисту, скасування рішення про 
визнання особи біженцем або особою, що 
потребує додаткового захисту.

Âèñíîâêè 
Інтенсивність міграційних процесів в 

Україні зумовлює необхідність створення 
преференційного режиму для потенційних 
біженців та осіб, які потребують додатко-
вого захисту, шляхом унесення відповід-
них змін і доповнень до актів національ-
ного законодавства з метою подальшого 
вдосконалення інституційного законодав-
ства.
Масові оскарження рішень органів міг-

раційної служби та наявність суттєвих про-
галин законодавчого регулювання і прак-
тики застосування тоді ще діючого Зако-
ну України «Про біженців» від 21 червня 
2001 р., що сприяв порушенню прав по-
тенційних біженців, зумовлюють необхід-
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ність ефективної реалізації положень дію -
чих міжнародно-правових актів і правових 
актів національного законодавства, особ-
ливо положень нового Закону України 
«Про біженців та осіб, які потребують до-
даткового або тимчасового захисту» від 8 
липня 2011 р. та прийнятих на його основі 
підзаконних нормативно-правових актів. 
Автором статті виявлено суттєві недолі-

ки та прогалини чинного законодавства, 
вказано шляхи їх подолання. Внесення за-
пропонованих законодавчих пропозицій, 
пов’язаних із покращенням аналізованого 
інституційного законодавства, сприяти-
муть правильному визначенню правового 
статусу біженця та особи, яка потребує до-
даткового захисту, та ефективній реаліза-
ції прав потенційних біженців на відповід-
них стадіях набуття статусу біженця.
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Постановка проблеми
На сьогодні в ході інтеграції України 

у світове співтовариство відбуваються 
стрімкі процеси трансформації політич-
ної та економічної сфер суспільного роз-
витку в поєднанні з реформуванням усієї 
системи державного управління. Одним 
із пріоритетних напрямів розвитку систе-
ми публічного управління є оптимізація 
структури та модернізація державних ор-
ганів у сфері податкових правовідносин, 
провідне місце серед яких належить сис-
темі органів державної податкової служби 
України. Відповідно зростає стабілізуюча 
роль вітчизняної податкової системи як 
ефективного чинника забезпечення пози-
тивної динаміки економічної стабільності 
країни. Однак нині існує низка проблем, 
що значно гальмують розвиток податко-
вих правовідносин, на вирішення яких і 
спрямована діяльність усієї системи по-
даткових органів.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проблема модернізації державного уп-

равління у сфері податкових правовідно-
син є досить актуальною, про що свідчать 
численні наукові дослідження вітчиз-
няних і зарубіжних учених-теоретиків і 
практиків, серед яких варто відзначити 

В.Б. Авер’янова, М.Я. Азарова, Д.Н. Бах-
раха, Ю.П. Битяка, О.О. Бригінця, Л.К. Во-
ронову, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, 
В.К. Колпакова, М.П. Кучерявенка, В.Я. 
Малиновського, Т.О. Проценка, О.П. Ряб-
ченка та інших. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Однак, незважаючи на ґрунтовні до-

слідження вказаних авторів, питання 
вдосконалення діяльності системи органів 
державної податкової служби України за-
лишаються малодослідженими і потребу-
ють комплексного доопрацювання.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є аналіз сучасного стану 

та вироблення основних шляхів удоскона-
лення державного управління у сфері по-
даткових правовідносин. Досягнення пос-
тавленої мети потребує вирішення таких 
завдань: визначити поняття «податкові 
правовідносини» і з’ясувати, яке місце в 
них посідають органи державної податко-
вої служби; окреслити основні проблеми 
у сфері податкових правовідносин, виро-
бити практичні рекомендації щодо їх по-
долання.

В.І. Теремецький

кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри 

цивільно-правових 

дисциплін, 
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університет внутрішніх 
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Статтю присвячено аналізові податкових правовідносин, 
удосконаленню діяльності органів державної податкової служби. 
Окреслено основні проблеми у сфері податкових правовідносин, а 
також вироблено практичні рекомендації щодо їх подолання.

Статья посвящена анализу налоговых правоотношений, усо-
вершенствованию деятельности органов государственной нало-
говой службы. Очерчены основные проблемы в сфере налоговых 
правоотношений, а также выработаны практические рекомен-
дации по их преодолению.

This article is devoted to improvement of the state tax service in the 
area of   tax relations, outlining the main problems existing in this area 
and develop practical recommendations for overcoming them.

Ключові слова: податкові правовідносини, податкова служ-
ба, податкові органи, модернізація, реформування.

Актуальні проблеми модернізації 
державного управління у сфері 

податкових правовідносин
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Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Система норм податкового права дає 

можливість виділити податкові правовід-
носини поміж відносин інших інститутів 
фінансового права. Проте, серед учених на 
сьогодні ще не вироблено єдиного підхо-
ду до визначення поняття «податкові пра-
вовідносини» [1, с. 31; 2, с. 36; 3, с. 283-284].
Ураховуючи відповідні розробки нау-

ковців, під податковими правовідносинами 
можна розуміти владно-майнові суспіль-
ні відносини, які врегульовані нормами 
податкового права та гарантовані держа-
вою, що виникають між зобов’язуючими 
та зобов’язаними суб’єктами з приводу 
встановлення, зміни та стягнення податків 
і зборів до бюджетів усіх рівнів і держав-
них цільових фондів тощо. Разом з тим, за-
пропоноване визначення не охоплює всіх 
аспектів сучасних податкових відносин, а 
тому проблеми їх тлумачення та сутності, 
розкриття ознак та особливих рис будуть 
нами розглянуті в окремій науковій пуб-
лікації. 
Найголовніша особливість податкових 

правовідносин полягає в тому, що вони 
виникають у процесі фінансової діяльності 
держави. Важливою галузевою особливіс-
тю податкових правовідносин є також те, 
що однією зі сторін завжди виступає де-
ржава [4, с. 29] в особі спеціально уповно-
важених органів, зокрема системи органів 
державної податкової служби.
Діяльність державної податкової служ-

би України розпочалася не за часів ко-
мандно-адміністративної економіки, а в 
період здобуття незалежності. Протягом 
досить стислого періоду було сформовано 
централізовану ієрархічну систему підроз-
ділів, що займалися справлянням подат-
ків. Проте реалії сьогодення вимагають 
модернізації як організаційної структури, 
так і функціональної діяльності державної 
податкової служби. Про необхідність ре-
формування служби, підвищення ефектив-
ності її діяльності зазначає Т.О. Процен-
ко. На його думку, це зумовлено значним 
збільшенням суб’єктів підприємництва 
та розширенням зовнішньоекономічної 
діяльності, що потребує переходу до сві-
тових цивілізованих норм в оподаткуван-

ні; концентрацією оподатковуваних обо-
ротів у фізичних осіб при домінуючому 
раніше оподаткуванні підприємств; необ-
хідністю створення єдиного інформацій-
ного простору для державного контролю 
за товарно-грошовими потоками в країні; 
складною криміногенною ситуацією в 
економіці [5, с. 17].
На необхідності модернізації держав-

ної податкової служби наголошує також 
М. Весельський, на переконання якого в 
правовому статусі державної податкової 
служби повинні відображатися не лише 
інтереси держави, а й сама суть відносин 
між суспільством і державою. Хоча остан-
нім часом спостерігається помітний рух у 
напрямі впровадження стратегічного під-
ходу до управління, податкова адмініст-
рація все ще зосереджує свою діяльність 
головним чином на управлінні поточними 
справами та забезпеченні виконання ви-
мог законодавства. Стиль її керівництва, 
зумовлений традиціями та постійним тис-
ком щодо збору податкових надходжень, є 
скоріше закритим і командно-адміністра-
тивним, ніж відкритим і партнерським. 
Щоб упоратися з нагальними проблемами, 
керівництво податкової служби мусить 
приділяти більше уваги осмислюванню 
майбутнього та ознайомленню з думками 
інших зацікавлених сторін, як щодо пог-
лядів на адміністрацію та її реформуван-
ня, так і з метою тестування та забезпечен-
ня зворотного зв’язку щодо використання 
податкових законів і пільг [6, с. 3].
Варто зазначити, що здійснення послі-

довних заходів із модернізації державної 
податкової служби розпочато у 1997 р. із 
розроблення Концепції та Стратегічних 
на прямів розвитку державної податкової 
служби України. Проте, Концепція не ви  рі-
шила всіх проблем податкових правовід-
носин. Згодом, 7 квітня 2003 р. було прий-
нято Стратегічний план розвитку держав-
ної податкової служби України на період 
до 2013 року, основним напрямом якого є:

- забезпечення умов для добровільно-
го виконання вимог податкового законо-
давства платниками податків та повного, 
своєчасного надходження законодавчо 
встановлених в Україні податків і зборів 
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(удосконалення податкового законодав-
ства в частині порядку адміністрування 
податків та його адаптації до вимог Євро-
пейського Союзу; спрощення механізму 
обчислення податків; уніфікації форм по-
даткової звітності та вдосконалення інс-
трукцій щодо їх заповнення);

- забезпечення прозорості, компетен-
тності, передбачуваності та неупередже-
ності діяльності податкової служби (на-
дання своєчасних та якісних послуг плат-
никам податків, забезпечення формами 
податкової звітності, інструкціями щодо 
їх заповнення; надання платникам подат-
ків оперативних консультативних послуг 
і роз’яснень податкового законодавства 
шляхом створення інформаційно-довідко-
вого центру);

- створення високопрофесійної, інфор-
маційно розвиненої державної податкової 
служби в Україні шляхом розроблення та 
впровадження програми розвитку інфор-
маційної інфраструктури (вдосконалення 
процедур, що забезпечують реалізацію 
функцій органів державної податкової 
служби України; розроблення та впро-
вадження нової організаційної структури, 
побудованої за функціональним принци-
пом; створення автоматизованої системи 
операційної та управлінської діяльності 
ДПС) [7]. 
Із прийняттям Податкового кодексу Ук-

раїни частина запланованих заходів почи-
нає ефективно виконуватися, хоча є певні 
труднощі в цій сфері.
У науковій літературі також жваво об-

говорюється проект реформування дер-
жавної податкової служби, що передбачає 
організаційну консолідацію податкових 
органів і перехід від податкових адмініст-
рацій за адміністративно-територіаль-
ним принципом до податкових округів 
і міжрайонних інспекцій. Такі заходи, 
безсумнівно, сприятимуть покращенню 
фіскально-адміністративної системи дер-
жави за рахунок подолання проблеми 
громіздкості її управлінських структур і 
здешевлення процесів адміністрування 
податків і платежів. Проте, впроваджен-
ня запланованого може спричинити нові 
проблеми з поточним забезпеченням до-

ходів бюджетів усіх рівнів. Серед них: ад-
міністрування місцевих податків і зборів; 
рівнозначність (наближеність) потенціалу 
областей у складі податкових округів (з 
метою рівномірного забезпечення доходів 
бюджетів усіх рівнів і вирівнювання роз-
витку регіонів) [8, с. 157]. 
У свою чергу, на думку В.В. Мірошни-

ка, до основних проблем діяльності дер-
жавної податкової служби у сфері подат-
кових правовідносин слід віднести: 

1) податки не є інструментом підвищен-
ня конкурентоспроможності держави; 

2) неоднозначність тлумачення подат-
кового законодавства; 

3) незацікавленість суб’єктів господа-
рювання у зміні свого статусу як суб’єктів, 
що мають право використовувати спроще-
ну систему оподаткування; 

4) невідповідність витрат на адміністру-
вання податкової системи; 

5) неефективний механізм розподілу 
податкових надходжень між центральним 
і місцевими бюджетами [9, с. 60]. 
Доповнюючи вказані проблеми, 

П.Ю. Буряк зазначає, що податкове зако-
нодавство в Україні майже повністю зосе-
реджене на реалізації фіскального напря-
му. При цьому, статистика свідчить, що в 
основному тягар сплати обов’язкових пла-
тежів лягає на сумлінних платників, які, 
зважаючи на рівень податкового тиску в 
нашій державі, не завжди здатні працюва-
ти беззбитково та сплачувати відрахуван-
ня до бюджету в повному обсязі. Законо-
давство України з питань справляння по-
датків, зборів та інших обов’язкових пла-
тежів також доцільно впорядкувати в його 
частині, де визначаються процесуальні 
елементи діяльності органів державної 
податкової служби. Нерідко складається 
ситуація, коли досить непрості та заплу-
тані алгоритми обчислення тих чи інших 
платежів призводять до чисто арифметич-
них помилок унаслідок невисокої кваліфі-
кованості працівників як органів держав-
ної податкової служби, так і бухгалтерів 
суб’єктів обов’язкових платежів. Водно-
час, достатня кваліфікація працівників 
створює умови для зловживань у цій сфері 
[10, с. 293-294]. 
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З огляду на зазначені проблеми, Т.О. Си-
доренко вважає, що головним завданням 
реформування та модернізації державної 
податкової служби України є створення 
умов для забезпечення добро вільного ви-
конання платниками податків вимог подат-
кового законодавства, повного та своєчас-
ного надходження податків до бюджетів 
усіх рівнів, прозорості діяльності органів 
державної податкової служби та створен-
ня нової інформаційної інфраструктури 
державної податкової служби [11].
Âèñíîâêè 
Таким чином, до основних напрямів мо-

дернізації діяльності державної податкової 
служби у сфері податкових правовідносин 
слід віднести:

– оптимізацію організаційної структу-
ри державної податкової служби;

– створення ефективної електронної 
системи звітності;

– введення нових технологій і процедур;
– удосконалення системи адміністру-

вання податків, а також спрощення меха-
нізму їх обчислення;

– підвищення кваліфікації як керівно-
го апарату, так і робочого персоналу;

– послаблення податкового тиску 
(зменшення ставки оподаткування);

– проведення комплексного аналізу 
діяльності великих платників податків та 
інших обов’язкових платежів;

– створення умов для надійного захис-
ту прав платників податків;

– переорієнтація характеру функцій 
державної податкової служби з фіскальної 
на стимулюючу;

– приведення законодавства у сфері по-
даткових правовідносин у відповідність 
до європейських стандартів.
Вважаємо, що модернізація податкової 

служби сприятиме, перш за все, зменшен-
ню управлінського апарату та здешевлен-
ню його утримання, рівномірному наван-
таженню на кожний діючий сегмент, чіт-
кому розмежуванню прав та обов’язків, 
що усуне дублювання і паралельне вико-
нання функцій, сприятиме оперативному 
прийняттю рішень, підвищенню ефектив-
ності їх виконання.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У сучасній теорії кримінального права 

України досить актуальною та дискусій-
ною залишається проблема кримінальної 
відповідальності юридичних осіб. Чин-
не законодавство про кримінальну від-
повідальність не визнає юридичних осіб 
суб’єктами злочину [1], оскільки такі 
особи несуть відповідальність у рамках 

цивільно-правового законодавства [2; 3]. 
Хоча в законодавстві окремих держав Єв-
ропи положення щодо юридичної особи-
суб’єкта кримінально-правових відносин 
уже давно знайшло своє відображення, що 
вкотре підтверджує необхідність більш 
ґрунтовного розгляду цього правового ін-
ституту [4, с. 285]. 
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У статті розглянуто окремі проблеми правового статусу 
юридичної особи в кримінальному праві, досліджено історичні 
аспекти виникнення та сучасний стан юридичної особи. Запро-
поновано варіанти запровадження відповідальності юридичної 
особи в Кримінальному кодексі України.

В статье рассмотрены некоторые проблемы правового ста-
туса юридического лица в уголовном праве, исследованы истори-
ческие аспекты возникновения и современное состояние юриди-
ческого лица. Предложены варианты введения ответственнос-
ти юридического лица в Уголовном кодексе Украины.

The article deals with some problems of the legal status of legal 
person in criminal law, study of historical aspects and current status 
of legal entity. The variants of the introduction of a legal entity in the 
Criminal Code of Ukraine.

Ключові слова: правовий статус, юридична особа, кримі-
нальне право.

Проблеми правового статусу 
юридичної особи в кримінальному праві

Розділ 4

Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-

виконавче право. Кримінальний 
процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно- 
розшукова діяльність
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
В історичному аспекті вже в XVI-XVII ст. 

у Франції спостерігалося стрімке зростан-
ня різноманітних корпоративних утво-
рень: артілей, асоціацій, університетських 
і міських спільнот тощо. Це пов’язано зі 
зміною способу виробництва та появою 
нового класу – буржуазії, який починає 
формувати нове право. Так, Ордонанс 
(1670) уперше зафіксував кримінальну 
відповідальність подібних спільнот у виг-
ляді грошових штрафів у значних розмі-
рах, різноманітних майнових відшкоду-
вань, викупу тощо. Однак, Кримінальний 
кодекс Франції (1810) подібних поглядів 
не сприйняв, хоча кримінальна відпові-
дальність корпорацій збереглася в інших 
нормативно-правових актах.
На підтвердження цього висловлювали-

ся провідні фахівці в галузі кримінально-
го права Франц фон Ліст, Жозеф-Марі де 
Местр та інші, наголошуючи, що вимоги 
до дієздатності особи в кримінальному 
праві загалом такі ж, як і в цивільному [5, с. 
71]. Зокрема, той, хто має право укладати 
цивільно-правові угоди, стверджував Ліст, 
може укладати й шахрайські договори. Із 
найбільш жорстких заходів кримінально-
правового впливу, зокрема зауважував де 
Местр, до юридичних осіб можуть засто-
совуватися в якості еквівалента смертної 
кари – наприклад, розпуск чи припинення 
діяльності юридичної особи, а щодо поз-
бавлення волі − заборона чи позбавлення 
певних прав, а також майнові стягнення 
тощо. У свою чергу, Хафтер вважав, що 
до юридичних осіб можуть бути застосо-
вані також покарання у вигляді майнових 
стягнень, закриття або припинення діяль-
ності, поліцейський нагляд, обмеження 
окремих прав, статусів чи привілеїв тощо. 
Перші норми щодо кримінальної відпові-
дальності юридичних осіб були доволі су-
перечливими, застосування на практиці − 
неоднаковим, що спричинило негативну 
реакцію як практиків, так і теоретиків [5, 
с. 72]. Цілком доречно зауважив Ф.М. Ре-
шетніков, що, розглядаючи питання кримі-
нальної відповідальності юридичних осіб, 
науковці виходили з того, що такі особи 
мають однаковий правовий статус із кор-

пораціями. Ця тенденція проглядається і в 
сучасному судочинстві, кримінальному та 
цивільному праві низки держав [6, с. 74]. 
Більше того, на сьогодні юридичні осо-

би вже стали рівноцінними суб’єктами в 
кримінальному праві багатьох країн. Саме 
тому проблеми, пов’язані зі статусом та-
ких осіб у кримінальному праві досліджу-
вали Г.А. Єсаков [16], А.Е. Жалінський 
[17; 18], І.Д. Козочкін [19; 20], Н.Є. Кри-
лова [21; 22; 23], В.Г. Павлов [4], М.І. Хав-
ронюк [24; 25] та інші фахівці, які визна-
ють їх рівноцінними з фізичними особами 
суб’єктами і наголошують на необхідності 
запровадження відповідальності юридич-
них осіб у чинних кримінальних кодексах. 
Однак, досі це питання залишається дис-
кусійним як в Україні, так і всьому пост-
радянському просторі.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
В умовах переходу України до ринко-

вої економіки, розширення сегмента при-
ватної власності економічних відносин 
у державі, присутності на ринку товарів 
і послуг приватних корпоративних ор-
ганізацій, фінансових установ, трастів, 
фондів тощо (чого не знали як радянська 
економіка, так і тогочасне право) значною 
мірою втрачається державний контроль за 
їхньою діяльністю. Окрім того, останніми 
роками почастішали випадки ошуканства 
нечесними бізнесменами, підприємця-
ми своїх клієнтів, партнерів, інвесторів, 
вкладників, а нерідко й держави. Певною 
мірою ефективним стримуючим фактором 
подібних правопорушень може бути й за-
конодавство України про кримінальну від-
повідальність, виконуючи свою охоронну 
функцію.
Отже, нещодавно відбулося суттєве 

розширення кола суб’єктів злочину, зок-
рема, у новій редакції частини 3 ст. 18 
КК України – це службові особи, а части-
ни 4 – посадові особи іноземних держав, 
іноземні третейські судді, посадові особи 
міжнародних організацій, а також члени 
міжнародних парламентських асамблей 
(зі змінами, внесеними згідно із законом 
№ 1508-VI (1508-17) від 11.06.2009 № 
2808-VI (2808-17 від 21.12.2010; у редакції 
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закону № 3207 VI (3207-17) від 07.04.2011) 
[1].
Це свідчить про те, що реалії нових 

суспільних відносин підштовхують як на-
уковців, так і законодавців до перегляду 
сталих поглядів стосовно юридичної осо-
би як суб’єкта злочину. Так, у низці кримі-
нально-правових норм (ст. 209-1 – «інте-
реси окремих юридичних осіб»; ст. 212, 
ст. 212-1, ст. 359 – «без створення юридич-
ної особи»; ст. 222-1, ст. 232-1, ст. 364. ст. 
364-1, − «інтересам юридичних осіб», або 
у ст. 358 – «працівником юридичної осо-
би» тощо) з’являється нова термінологія, 
раніше не вживана в Кримінальному ко-
дексі України. Більше того, у примітці до 
ст. 364 читаємо: «До цілей статей 364, 365, 
368, 368-2, 369 цього Кодексу до держав-
них та комунальних підприємств прирів-
нюються юридичні особи» [1]. Практично 
в низці кримінально-правових норм Зако-
ну України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо відпові-
дальності за корупційні правопорушення» 
знову ж таки вжито термін «юридична 
особа» [7].
Законодавство нашої держави все біль-

ше уваги приділяє юридичній особі в ці-
лому та в кримінальному праві зокрема. 
Звичайно, це лише перші кроки щодо виз-
нання юридичної особи спочатку в якості 
потерпілої, потім учасника кримінально-
правових відносин, а з часом постане ціл-
ком закономірне питання про її визнання 
як суб’єкта злочину.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є з’ясування окремих пи-

тань виникнення та трансформації пог-
лядів щодо правового статусу юридичної 
особи в кримінальному праві низки держав 
Європи. Крім того, автори звернуть увагу 
на чинні кримінально-правові норми, за-
кріплені в кримінальних кодексах деяких 
закордонних держав, а також проведуть 
порівняльний аналіз теоретичних підходів 
можливого впровадження подібного до-
свіду до законодавства України.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Велика Французька революція (1789-

1794) певною мірою трансформувала не-

змінний протягом багатьох століть стан 
речей, проголосивши одне з найважливі-
ших завоювань людства − принцип осо-
бистої відповідальності винуватої особи, 
тобто відповідальності лише фізичної 
осудної особи, яка вчинила злочинне діян-
ня. З часом цей принцип стане класичним 
і загальновизнаним, витіснивши інститут 
об’єктивного зобов’язання, і одночасно 
кримінальну відповідальність юридичних 
осіб у буржуазному праві буде визнано не-
припустимою. Однак, розвиток економіч-
них відносин знову підштовхнув спочат-
ку теоретиків, а потім і законотворців до 
встановлення кримінальної відповідаль-
ності юридичних осіб.
Законодавство царської Росії вважало 

за можливе кримінальну відповідальність 
юридичних осіб. Зокрема, «Уложення про 
покарання» (1885) встановлювало кримі-
нальну відповідальність єврейських гро-
мад за приховування військових утікачів 
– євреїв [8, с. 367-466]. У подальшому 
було закріплено норми про криміналь-
ну відповідальність юридичних осіб, пе-
реважно в англійському кримінальному 
праві та американському законодавстві 
на початку ХХ ст., що поширювалися на 
юридичних осіб з метою боротьби зі зло-
чинною діяльністю синдикатів і трестів. 
З часом подібна практика з’являється і в 
законодавстві континентальної Європи. 
Це було пов’язано, з одного боку з уста-
новленням кримінальної відповідальності 
юридичних осіб за порушення фінансового 
законодавства, а з іншого − із відповідаль-
ністю деяких зрадницьких організацій, що 
співпрацювали з ворогом. Так, наприклад, 
у Франції будо видано Ордонанс від 5 
травня 1945 р. про кримінальне переслі-
дування установ преси, що співпрацювали 
з німецькими окупантами в період Другої 
світової війни [5, с. 73].
Натомість радянське кримінальне пра-

во ніколи не визнавало юридичних осіб 
суб’єктами злочину. У зв’язку з цим В. Ор-
лов наголошував, що за будь-яких умов 
неможливо собі уявити, щоб юридичних 
осіб було притягнуто до кримінальної від-
повідальності та засуджено за криміналь-
ним законом [9, с. 210].
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Варто зауважити, що в радянські часи 
діяла зовсім інша система економіки, а де-
ржава домінувала в усіх сферах суспільно-
го життя, і саме тому неможливим було, 
щоб держава як уособлення всіх сфер 
суспільства подавала позови чи притягала 
до відповідальності сама себе. Визнання 
лише фізичної особи суб’єктом злочи-
ну вважалося єдино справедливим кро-
ком, про що було однозначно записано в 
кримінальному кодексі. У цьому полягала 
вся ідеологія закону і класова сутність де-
ржави соціалістичного типу. Більше того, 
правова система не визнавала приватної 
власності та фактично забороняла приват-
ну ініціативу і підприємницьку діяльність, 
валютні операції, комерційне посередниц-
тво тощо. Панівними були виключно пра-
во публічне, а власність − загальнодержав-
на. Саме тому кожна юридична особа була 
безпосереднім представником держави та 
в умовах жорсткої централізації проводила 
в життя лише її директивами. У цьому разі 
як наслідок притягнення до кримінальної 
відповідальності юридичної особи-пред-
ставника цієї ж держави було просто не-
доречним. Відголоски подібного підходу 
знаходимо й у чинному КК України та 
окремих пострадянських держав, що свід-
чить про певні застійні процеси в теорії 
кримінального права. На перший погляд 
така ситуація наводить на думку, що пи-
тання введення в законодавство України 
інституту кримінальної відповідальності 
юридичних осіб узагалі не приваблює віт-
чизняних дослідників. Однак, тенденції 
розвитку кримінального права в державах 
із вільною економікою, в умовах ринкових 
відносин об’єктивно розвивається іншим, 
аніж у пострадянських державах шляхом і 
тому, на нашу думку, цьому процесові не-
обхідно приділити належну увагу.
Так, Кримінальний кодекс Франції на-

голошує: «Юридичні особи, за виключен-
ням держави, підлягають кримінальній 
відповідальності відповідно до приписів 
статей від 121-4 до 121-7 і у випадках, 
передбачених законом або регламентом, 
за злочинні діяння, вчинені на їх користь 
органами або представниками юридич-
ної особи. Однак органи місцевого само-

врядування та їх об’єднання підлягають 
кримінальній відповідальності тільки за 
злочинні діяння, вчинені під час виконан-
ня делегованих повноважень із виконання 
громадських обов’язків. Кримінальна від-
повідальність юридичних осіб не виклю-
чає таку ж і для фізичних осіб – виконав-
ців або співучасників тих самих діянь» 
[10, ст. 121-2].
Подібні діяння суб’єкта передбачають 

обов’язкову користь чи розрахунок для 
юридичної особи та вчинені її керівни-
ком чи представником, що прямо перед-
бачено в нормативно-правовому акті. Це, 
в першу чергу, злочини проти людства, 
неумисні посягання на життя, недотор-
каність та створення небезпеки для особи, 
незаконне розповсюдження наркотиків, 
дискримінація, проведення експериментів 
над людиною, посягання на приватне жит-
тя, комп’ютерні злочини, зловживання 
довірою, посягання на інтереси нації, те-
роризм тощо. У такому разі штрафні сан-
кції у вигляді грошового стягнення щодо 
фізичної особи максимально становлять 
за злочин 50 млн. франків, для юридичної 
особи – відповідно до 250 млн. франків.
У свою чергу, КК Данії у «Главі 5. 

Кримінальна відповідальність юридич-
них осіб, параграф 25» зазначає: «Юри-
дична особа може бути піддана покаран-
ню у вигляді штрафу, якщо таке покаран-
ня передбачене законом або прийнятими 
у відповідності до нього правилами» [11]. 
Така відповідальність застосовується до 
акціонерних компаній, асоціацій, фондів, 
майнових комплексів, муніципалітетів та 
органів державної влади, а також до під-
приємств однієї особи. Органи державної 
влади та муніципалітетів можуть при-
тягатися до відповідальності за діяння, 
вчинені у процесі виконання функцій, що 
здійснюються як фізичними, так і юри-
дичними особами. У разі ліквідації юри-
дичної особи за судовим рішенням його 
документи, протоколи тощо можуть бути 
конфісковані, але конфіскація не застосо-
вується, якщо майно було передано юри-
дичній особі більш ніж за п’ять років до 
вчинення караного діяння. Крім того, до 
таких осіб застосовується штраф, що не 
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може бути замінений іншим альтернатив-
ним видом покарання [11].
Відповідно до КК Нідерландів із 1976 

р. запроваджено норму на користь визнан-
ня юридичної особи суб’єктом злочину. 
Обов’язковою умовою визначається факт 
вчинення діяння (угоди), що знаходиться 
у сфері його впливу. Окрім того, така юри-
дична особа повинна фактично мати мож-
ливість і повноваження вирішувати ту чи 
іншу справу, при цьому протиправна дія 
вчиняється за її згодою та контролюється 
свідомою волею. За подібне протиправ-
не діяння кримінальній відповідальності 
підлягають як юридичні, так і фізичні 
особи, що вчинили безпосередньо діяння, 
або віддали розпорядження, або керували 
ним. Наймані працівники та керівники не 
можуть прикриватися відповідальністю 
юридичної особи. Законодавець при ць-
ому виходив із того, що в разі вчинення 
злочину у сфері підприємництва (шах-
райство, комп’ютерні злочини, злочини 
у сфері охорони навколишнього середо-
вища, економічні делікти, корупція тощо) 
досить важко визначити конкретну особу, 
яка скоїла злочин, або її провина є незнач-
ною, але в поєднанні з діями інших осіб, 
що входять до співтовариства, заподіяна 
шкода може бути значною. Більше того, 
притягнення такої особи до відповідаль-
ності практично не вплине на діяльність 
підприємства. Саме тому кримінальна від-
повідальність юридичної особи дає мож-
ливість відшкодувати заподіянні збитки, 
що співмірні завданій шкоді суспільству. 
Нідерландські юристи також вважають, 
що запровадження подібної відповідаль-
ності стало ефективним інструментом у 
боротьбі з корупцією та організованою 
зло чинністю [12].
У свою чергу, Кримінальний кодекс 

Латвійської Республіки вказує, що відпо-
відальності за злочинні діяння у справі 
юридичної особи підлягає фізична особа, 
яка скоїла його як представник цієї юри-
дичної особи або за її дорученням, або 
така, що знаходиться на службі юридичної 
особи, а також як співучасник такої фізич-
ної особи [13]. 
Однак, на наш погляд, це не є свід-

ченням того, що проблема кримінальної 
відповідальності юридичних осіб харак-
терна лише для закордонного законодав-
ця. Зміцнення позицій нашої держави на 
міжнародній арені, курс на інтеграцію в 
Європейський Союз, бажання тісної еко-
номічної співпраці з зарубіжними комер-
ційними структурами вимагають належ-
ної уваги до теоретичного моделювання 
принципової можливості кримінальної 
відповідальності юридичних осіб у кримі-
нальному праві України. У світлі цього, 
вважаємо доречним враховувати й необ-
хідність гармонізації вітчизняного законо-
давства до норм міжнародного права, що 
має значення у процесі проведення різних 
фінансових операцій і розвитку економіч-
них відносин з іншими державами. Під-
твердженням цього можуть слугувати VI 
і VII Міжнародні конгреси з криміналь-
ного права (м. Рим, 1953; м. Афіни, 1957), 
які висловилися на користь допустимості 
кримінальної відповідальності юридич-
них осіб і можливості застосування до них 
кримінально-правових санкцій: «Юридич-
ні особи можуть нести відповідальність за 
злочини тільки у випадках, передбачених 
окремими законодавчими системами» [14, 
с. 251]. Однак, думки учасників конгресу 
розділилися щодо можливості застосуван-
ня до юридичних осіб правил про співу-
часть: на думку одних, вони не можуть 
застосовуватися, а інших − це питання 
повинно вирішуватися кожною правовою 
системою самостійно [14, с. 252].
У 1973 р. Європейський комітет з про-

блем злочинності Ради Європи рекоменду-
вав законодавцям стати на шлях визнання 
юридичних осіб суб’єктами кримінальної 
відповідальності за екологічні злочини [4, 
с. 286].
Процес введення юридичних осіб у 

сферу дії кримінального права істотно 
активізувався в 1970-1990 рр. у зв’язку з 
прийняттям низкою держав нових кримі-
нальних кодексів. Наприклад, у 1976 р. 
кримінальну відповідальність юридичних 
осіб було встановлено в Нідерландах [12], 
у 1992 р. − у Франції [10], у 1997 р. − в Ки-
таї [15]. У Німеччині та Швеції встанов-
лено так звану квазікримінальну (по суті 
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адміністративно-правову) відповідаль-
ність юридичних осіб [5, с. 69].

Âèñíîâêè
Таким чином, у світовій практиці вве-

дення інституту кримінальної відпові-
дальності юридичних осіб зустрічало не 
лише підтримку, а й серйозні заперечен-
ня. Однак, вважаємо за доцільне, що, по-
перше, у діях юридичних осіб відсутня 
суб’єктивна умова кримінальної відпові-
дальності − психічне ставлення до скоєно-
го діяння. Відповідно до цього, якщо зло-
чини вчинено окремими представниками 
юридичної особи, то саме ці представники, 
а не юридична особа повинні нести кримі-
нальну відповідальність. Хоча подібне за-
перечення можна спростувати тим, що в 
передбачених законодавством випадках і 
цивільно-правова відповідальність вима-
гає наявності в діях суб’єкта правовідно-
син провини та відношення до шкоди, яка 
настала. Адже сама по собі юридична осо-
ба не здатна до свідомої психічної діяль-
ності, а тому, створивши штучний суб’єкт, 
законодавець у цивільно-правових відно-
синах прирівнює волевиявлення та вину 
юридичної особи до фізичної.
Отже, теорія «фікції» може знайти 

своє місце і в кримінальному праві, що 
сприятиме вирішенню проблемного пи-
тання кримінальної відповідальності юри-
дичних осіб і в законодавстві України.
По-друге, ґрунтуючись на принципах 

особистої відповідальності, індивідуаліза-
ції кримінальної відповідальності та пока-
рання, було б не зовсім логічно притягати 
до кримінальної відповідальності керівни-
ків за злочини, вчинені корпорацією.
Навіть якщо наслідки є результатом 

виконання рішення колективного органу, 
прийнятого більшістю голосів, постає пи-
тання: чому відповідальність за злочинне 
діяння можна поширювати й на меншість 
членів юридичної особи, які висловили 

свою незгоду з прийнятим більшістю рі-
шенням. 
По-третє, до юридичної особи одно-

значно не можна застосовувати в пов-
ному обсязі санкції, що застосовуються 
до фізичних осіб. Однак до них можуть 
бути застосовані класичні майнові санкції 
– штраф і конфіскація. Крім того, інститут 
кримінальної відповідальності юридич-
них осіб дасть змогу виробити та науково 
обґрунтувати застосування нових санкцій 
− розпуску чи ліквідації юридичної особи, 
опіки тощо. Існує також думка, що для 
юридичних осіб у сфері державного уп-
равління повинна бути передбачена інша 
відповідальність, яка може супроводжува-
тися адміністративною, дисциплінарною 
чи кримінальною відповідальністю поса-
дових осіб, конкретно винних у вчиненні 
конкретного правопорушення − проступ-
ку або злочину.
По-четверте, кримінальна відповідаль-

ність юридичних осіб у кожній державі 
має свої, лише їй властиві риси, наявність 
яких не дає можливості виробити певну 
універсальну модель інституту криміналь-
ної відповідальності юридичної особи в 
Україні.
Отже, введення в КК України інституту 

кримінальної відповідальності юридич-
них осіб в умовах становлення молодої 
економіки, соціальної напруженості, від-
сутність послідовності, логічності в прий-
няті законів і підзаконних актах поки що 
не дасть змоги повною мірою використо-
вувати переваги такого нововведення.
Разом з цим, визначення в Криміналь-

ному кодексі України відповідальності 
юридичних осіб сприятиме гармонізації 
вітчизняного законодавства до норм між-
народного права та законодавства закор-
донних держав. Зазначене дасть змогу 
більш ефективно боротися з таким нега-
тивним явищем, як притягнення до кримі-
нальної відповідальності підставних осіб.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
На сьогодні правовідносини, що склада-

ються у сфері фінансової неспроможності 
(банкрутства) та забезпечення майнових 
прав кредиторів, є питанням актуальним. 
Першим етапом законодавчих нововведень 
галузі відносин неплатоспроможності, що 
стосувалися кримінально-правових відно-
син, у зв’язку з прийняттям 15 листопада 
2011 р. Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо гуманізації відповідальності за 
правопорушення у сфері господарської 
діяльності» № 4025-VI, деякі злочини у 
сфері банкрутства було декриміналізова-
но, зокрема: фіктивне банкрутство (ст. 218 
КК України), приховування стійкої фінан-
сової неспроможності (ст. 220 КК Украї-
ни) та незаконні дії в разі банкрутства (ст. 
221 КК України).  
Другий етап законодавчих змін стосу-

вався нормативно-правового акта, що ре-
гулює господарсько-правовий аспект під-
став та умов процедури відновлення пла-
тоспроможності або визнання банкрутом, 
зокрема Закону України «Про відновлен-

ня платоспроможності боржника або виз-
нання його банкрутом» від 14 травня 1992 
року. Верховна Рада України 22 грудня 
2011 р. прийняла Закон України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про від-
новлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» (далі − За-
кон), однак він набуде чинності лише з 18 
січня 2013 року. Убачаючи наявність сут-
тєвих змін господарського законодавства 
у сфері відносин (неплатоспроможності, 
банкрутства), проаналізуємо, як вони 
вплинуть на вчинення злочину – доведен-
ня до банкрутства. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проблематика порушення провадження 

у справі про банкрутство та її взаємозв’язок 
із злочинами у сфері банкрутства, зокрема 
доведення до банкрутства, досліджували-
ся такими науковцями: О.Г. Фролова, 
Н.М. Ляпунова, Б.М. Грек, Є.Г. Болдарь. 
Однак, ураховуючи відмінність чинного 
українського законодавства від досліджу-
ваного вищезазначеними вченими у сфері 
господарського та кримінального права, 

В.О. Улибіна 

здобувач,

Національна академія 

внутрішніх справ

Науковий керівник:

О.В. Кришевич

доцент, кандидат 

юридичних наук,

професор кафедри 
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У статті визначено ключові ознаки провадження справи про 
банкрутство з особливістю безпосередньо для злочину у сфері 
господарської діяльності – доведення до банкрутства. Проаналі-
зовано положення діючого господарського законодавства у сфері 
неплатоспроможності (банкрутства), а також законодавства 
в цій сфері, що не набрало чинності. 

В статье определены ключевые признаки возбуждения дела 
о банкротстве с особенностью непосредственно для преступ-
ления в сфере хозяйственной деятельности – доведение до бан-
кротства. Проанализированы положения действующего хозяй-
ственного законодательства в сфере неплатежеспособности 
(банкротства), а также законодательства в этой сфере, не 
имеющего юридической силы.

In the article the key signs of raising action are determined about 
bankruptcy with features, what inherent directly for a crime in the field 
of economic activity are taking to bankruptcy. 

Ключові слова: провадження справи про банкрутство, озна-
ки банкрутства, час вчинення та момент закінчення злочину. 

Провадження справи про банкрутство та 
її місце в системі ознак об’єктивної сторони 
складу злочину доведення до банкрутства
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питання взаємозв’язку порушення про-
вадження у справі про банкрутство та 
об’єктивної сторони злочину доведення 
до банкрутства змінилися й потребують 
оновленого аналізу та порівняння.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè 
Кримінально-правова характеристика 

злочину доведення до банкрутства (ст. 219 
КК України) неможлива без аналізу госпо-
дарського законодавства у сфері відносин 
неплатоспроможності (банкрутства). По-
зиція Є.Г. Болдарь, яка проводила комп-
лексне дослідження злочину незаконні дії 
у разі банкрутства (ст. 221 КК України), 
зводилася до того, що злочин доведення 
до банкрутства може бути вчинено до мо-
менту порушення справи про банкрутство 
[7, с. 53]. Окрім того, у ґрунтовних дисер-
таційних дослідженнях злочинів у сфері 
банкрутства, проведених вищезазначени-
ми вченими, питання провадження пору-
шення справи про банкрутство розгляда-
лося без специфічних, притаманних ознак 
злочинів у сфері банкрутства, у тому числі 
злочину доведення до банкрутства. Про-
понується виокремити особливості стадії 
порушення провадження справи про банк-
рутство в контексті злочину доведення до 
банкрутства. 
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Головною метою статті є дослідження 

стадії порушення провадження у справі 
про банкрутство, які у свою чергу дають 
змогу розширити зміст обʼєктивної сторо-
ни складу злочину, передбачено ст. 219 КК 
України, зокрема в частині, що стосується 
її факультативних ознак. Крім того, аналіз 
стадії порушення провадження у справі 
про банкрутство господарським судом дасть 
можливість розглянути момент закінчення 
вказаного злочину з іншої точки зору. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
З огляду на зазначене, варто безпосеред-

ньо порівняти положення Закону України 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» 
(у чинній редакції й такій, що не набула 
чинності), що стосуються: термінології 

закону, передумов і підстав порушення 
провадження у справі про банкрутство. У 
чинній редакції, термін «неплатоспромож-
ність» визначається як неспроможність 
субʼєкта підприємницької діяльності вико-
нати після настання встановленого строку 
їх сплати грошові зобов’язання перед кре-
диторами, у тому числі із заробітної плати, 
а також виконати зобов’язання щодо спла-
ти єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, податків 
і зборів (обов’язкових платежів) не інак-
ше як через відновлення платоспромож-
ності [1, ст. 1]. Стосовно нової редакції 
Закону, термін «неплатоспроможність» 
визначається як неспроможність суб’єкта 
підприємницької діяльності виконати піс-
ля настання встановленого строку гро-
шові зобов’язання перед кредиторами не 
інакше як через відновлення його плато-
спроможності [2, ст. 1]. 
Як бачимо, визначення неплатоспро-

можності в новій редакції є значно чіт-
кішим і таким, що не містить у собі 
роз’яснень щодо грошових зобов’язань, 
які становлять неплатоспроможність борж  -
ника. Другим ключовим терміном є «банк-
рутство», яке у чинній редакції Закону виз-
начено як факт визнання господарським 
судом неспроможності боржника віднови-
ти свою платоспроможність та задоволь-
нити визнані судом вимоги кредиторів не 
інакше як через застосування ліквідаційної 
процедури. У новій редакції Закону тер-
мін «банкрутство» визначається як визна-
на господарським судом неспроможність 
боржника відновити свою платоспромож-
ність за допомогою процедур санації та 
мирової угоди і погасити встановлені в 
порядку, визначеному цим законом, гро-
шові вимоги кредиторів не інакше як че-
рез застосування ліквідаційної процедури. 
Проаналізувавши ключову термінологію 
процедури банкрутства, підсумовуємо, що 
нова редакція Закону, спрямована, у першу 
чергу на всі можливі досудові (санація) та 
судові заходи (судова санація, мирова уго-
да) щодо відновлення платоспроможності 
боржника. Спрямованість нової редакції 
Закону може вказувати, по-перше, на його 
прокредиторський характер та, по-друге, 
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на те, що процедура ліквідації боржника 
значно затягнута в часі через застосування 
заходів відновлення його платоспромож-
ності. Таким чином, набуття чинності но-
вою редакцією Закону може призвести до 
появи значних перешкод під час скоєння 
злочину доведення до банкрутства. 
Стосовно чинної редакції Закону, то 

єдиною підставою порушення провад-
ження справи про банкрутство є наявність 
безспірніх вимог кредитора (кредиторів) 
до боржника, що сукупно становлять не 
менше трьохсот мінімальних розмірів 
заробітної плати, які не були задоволені 
боржником протягом трьох місяців після 
встановленого для їх погашення строку [1, 
ч. 3 ст. 6]. Під безспірними вимогами кре-
диторів розуміються вимоги кредиторів, 
визнані боржником, підтверджені вико-
навчими документами чи розрахунковими 
документами, за якими відповідно до зако-
нодавства здійснюється списання коштів 
із рахунків боржника. Розмір безспірних 
вимог кредиторів розраховується в такій 
одиниці, як мінімальна заробітна плата, 
що визначається як законодавчо встанов-
лений розмір заробітної плати за просту, 
некваліфіковану працю, нижче якого не 
може здійснюватися оплата за виконану 
працівником місячну, погодинну норму 
праці (обсяг робіт) [3, ч. 1 ст. 23].
Таким чином, боржник і потенційний 

субʼєкт злочину не буде оскаржувати та 
визнавати спірними вимоги кредиторів. 
Якщо для злочину, передбаченого ст. 219 
КК України, вимоги кредиторів до борж-
ника є безспірними, то вимоги кредиторів 
до боржника, який є субʼєктом адміністра-
тивного правопорушення приховування 
стійкої фінансової неспроможності, пере-
дбаченого ст. 164-15 КУпАП, є спірними. 
Невизнання вимог кредиторів, що підтвер-
джені виконавчими документами (зокрема 
наказами господарських судів щодо вико-
нання рішень суду) у контексті ст. 164-15 
КУпАП, можуть оскаржуватися боржни-
ком до апеляційних і касаційних інстанцій 
спеціалізованих судів України. Такою по-
ведінкою боржник відтягуватиме процес 
визнання вимог кредиторів, а тому харак-
тер їхніх вимог у рамках адміністративно-

го правопорушення приховування стійкої 
фінансової неспроможності (ст. 164-15 КК 
України) є спірними. 
Варто зауважити, що вперше госпо-

дарським законодавством у сфері відно-
син неплатоспроможності (банкрутства) 
ставляться під сумнів вимоги кредитора. 
Так, у новій редакції Закону, визначено, 
що господарський суд може відмовити у 
відкритті провадження по справі про банк-
рутство, якщо до боржника заявлено вимо-
ги, які не є безспірними [2, п. 6 ч. 1 ст. 14]. 
Вищевказані зміни зовсім не позначаться 
на факті вчинення злочину доведення до 
банкрутства, однак для адміністративно-
го правопорушення приховування стійкої 
фінансової неспроможності це положення 
може призвести до подальшого прихову-
вання стану фінансової неспроможності. 
Крім того, нова редакція Закону відхо-

дить від позиції неодмінної доведеності 
факту стійкої фінансової неспроможно-
сті та ставить під сумнів факти неплато-
спроможності боржника. Так, у новій 
редакції Закону встановлено, що провад-
ження у справі про банкрутство може бути 
припинено, якщо господарським судом не 
встановлені ознаки неплатоспроможності 
боржника [2, п. 11 ч. 1 ст. 83]. Таким чи-
ном, нова редакція Закону створює спри-
ятливі умови для вчинення адміністра-
тивного правопорушення, передбаченого 
ст. 164-15 КУпАП. 
Головною умовою порушення провад-

ження у справі про банкрутство є визначен-
ня кола осіб, які мають право подати заяву 
про порушення провадження у справі про 
банкрутство. Відповідно до ч. 2 ст. 6 чин-
ного Закону право на звернення до госпо-
дарського суду із заявою про порушення 
справи про банкрутство мають боржник і 
кредитор. Безумовно, у рамках вчинення 
злочину, передбаченого ст. 219 КК Украї-
ни, боржник, який виступає потенційним 
субʼєктом злочину за ст. 219 КК України, 
знаючи про реальний і дійсний факт стій-
кої фінансової неспроможності та маючи 
на меті визнання господарським судом 
стану банкрутства, не чекатиме активних 
дій кредиторів та одразу подаватиме заяву 
щодо порушення справи про банкрутсво. 
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Отже, можна припустити, що вчинення 
злочину доведення до банкрутства звужує 
коло осіб, які мають право подавати заяву 
щодо порушення відповідної справи. 
Однак у новій редакції Закону передба-

чена норма, що суттєво може ускладнити 
процес вчинення злочину доведення до 
банкрутсва. Зокрема ч. 2 ст. 5 встановлює, 
що у разі виникнення ознак банкрутства 
керівник боржника зобов’язаний надісла-
ти засновникам (учасникам, акціонерам) 
боржника, власнику майна (органу, упов-
новаженому управляти майном) боржника 
відомості щодо наявності ознак банкрутст-
ва. Цей обов’язок, по-перше, унеможлив-
лює тривале приховування факту стійкої 
фінансової неспроможності; по-друге, по-
тенційним кредиторам боржника надаєть-
ся час для координації дій щодо визна-
чення заходів досудової санації; по-третє, 
процедура провадження справи про бан-
крутство буде значно затягнутою в часі у 
зв’язку із застосуванням усіх можливих 
заходів із відновлення платоспроможності 
боржника. 
Доцільно також проаналізувати пра-

вові наслідки розгляду господарським 
судом заяви про визнання банкрутом. 
Так, у процесі розгляду справи про банк-
рутсво, порушеної у звʼязку з умисними 
діями боржника щодо доведення до банк-
рутства, деякі господарсько-процесуальні 
норми втрачають свій зміст. Зокрема, це 
стосується відзиву боржника на заяву про 
порушення справи про банкрутсво [1, ч. 3 
ст. 11]. Змістом заяви повинні бути дані, 
що ґрунтуються на запереченні вимог 
заявника (у цьому разі − кредитора). Ос-
кільки вчинення злочину, передбаченого 
ст. 219 КК України, ставить на меті при-
скорення процедури визнання банкрутом, 
відзив боржника, який своїми умисними 
діями призвів до передумов банкрутсва, 
втрачає будь-який зміст, адже, по-перше, 
заяву про порушенян справи про банкрут-
сво здебільшого подає боржник; по-друге, 
боржник не заперечує, а навпаки визнає 
заборгованість перед кредиторами. 
Отже, є певні особливості стадії про-

вадження справи про банкрутство в гос-
подарському суді в рамках вчинення зло-

чину, передбаченого ст. 219 КК України. 
По-перше, ця стадія містить звужене та 
прискорене застосування заходів щодо 
відновлення платоспроможності боржни-
ка; по-друге, мета порушення справи про 
банкрутсво – це ліквідаційна процедура та 
визнання боржника банкрутом; по-третє, 
саме на стадії порушення справи про бан-
крутство правоохоронні органи можуть 
дізнатися та розпочати розслідування зло-
чину доведення до банкрутсва. Сприян-
ня у викритті цього злочину здійснюють 
розпорядники майном боржника (виявля-
ють ознаки доведення до банкрутсва) та 
кредитори, які можуть подати заяву про 
потенційний факт вчинення злочину до 
правоохоронних органів. 
Встановлення меж вчинення злочину, 

передбаченого ст. 219 КК України, дуже 
тісно пов’язане з визначенням факульта-
тивної ознаки об’єктивної сторони цього 
злочину, а саме із часом вчинення злочину 
та визначенням моменту його закінчення.
Варто зупинитися на деяких тверджен-

нях щодо часу вчинення злочину. У за-
гальному розумінні час вчинення злочину 
− це певний проміжок часу (та чи інша час-
тина року, місяця, тижня, доби), протягом 
якого особа вчиняє передбачену кримі-
нальним законом дію або бездіяльність 
(незалежно від моменту настання сус-
пільно небезпечних наслідків) [8, с. 127]. 
На думку, В.І. Борисова та Ю.А. Понома-
ренко часом вчинення злочинів із мате-
ріальним складом є час вчинення особою 
суспільно небезпечної дії або бездіяль-
ності, незалежно від часу настання їх 
суспільно небезпечних наслідків, що за-
значені в законі. Настання останніх свід-
чить про закінчення злочину [4, с. 15]. За 
твердженням М.І. Хавронюка часом вчи-
нення закінченого злочину з матеріальним 
складом, є час настання суспільно небез-
печних наслідків. Такий висновок учено-
го ґрунтується на тому, що відповідно до 
ст. 2 КК України підставою кримінальної 
відповідальності є вчинення особою сус-
пільно небезпечного діяння, яке містить 
склад злочину, передбаченого КК Украї-
ни. Якщо ж наслідки є обовʼязковою оз-
накою відповідного складу злочину, то їх 
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відсутність виключає притягнення особи 
до кримінальної відповідальності, відтак 
не дає змогу визнати вчинену нею дію або 
бездіяльність злочину [5, с. 20]. 
Отже, у зв’язку з дослідженням зло-

чину доведення до банкрутства, зокрема 
об’єктивної сторони злочину, висловлює-
мо позицію, що стадія порушення про-
вадження справи про банкрутство госпо-
дарським судом є часом вчинення злочи-
ну, передбаченого ст. 219 КК України. 
Однак, проблемним є визначення мо-

менту закінчення злочину. Оскільки дове-
дення до банкрутства (ст. 219 КК України) 
є злочином із матеріальним складом, він 
вважається закінченим із моменту настан-
ня наслідків. На думку Т.М. Данилюка, є 
два поняття закінчення злочину: момент 
закінчення злочину як реального факту 
(фактичний момент закінчення злочину) 
та зафіксований у законі через викорис-
тання різних конструкцій абстрактний 
мо мент закінчення злочину (нормативний 
момент закінчення злочину) [6, с. 283]. 
Проблематика моменту закінчення зло-

чину, передбаченого ст. 219 КК України, 
є досить складною та суперечною. Диспо-
зиція вказаної статті побудована таким чи-
ном, що одне діяння призводить до декіль-
кох наслідків, зокрема, спричинення фак-
ту стійкої фінансової неспроможності та 
спричинення шкоди кредиторові. Оскіль-
ки доведення до банкрутства є злочином із 
матеріальним складом, він є закінченим із 

моменту спричинення шкоди кредитору, 
однак, вважаємо, що момент закінчення 
злочину, передбаченого ст. 219 КК Украї-
ни, варто розглядати з іншої точки зору. 
На нашу думку, диспозицію ст. 219 КК 

України необхідно змінити, зокрема йдеть-
ся про обов’язкове посилання на визнання 
банкрутства в судовому порядку. Тобто, 
якщо визначити, що умисні дії «призвели 
до стійкої фінансової неспроможності, ви -
знаної в судовому порядку», то одразу стає 
зрозумілим, що моментом закінчення зло-
чину доведення до банкрутства стане день 
винесення постанови господарським судом 
про визнання боржника банкрутом. Таким 
чином, назва та диспозиція ст. 219 КК Украї-
ни буде відповідати умовам господарсько-
го законодавства у сфері бан крутства.

Âèñíîâêè
Ураховуючи вищевикладене, важливи-

ми є такі висновки. Момент закінчення 
злочину, передбаченого ст. 219 КК Ук-
раїни, повинен бути зафіксований не на 
моменті спричинення наслідків у виг-
ляді шкоди кредитору, а повинен бути 
прив’язаний до винесення постанови гос-
подарського суду про факт банкрутства 
конкретної юридичної особи. Крім того, 
під час дослідження стадії провадження 
справи про бан крутство встановлено та 
обґрунтовано, що стадію порушення такої 
справи необхідно розглядати як час вчи-
нення злочину. 
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Одним із резервів інтенсифікації діяль-

ності сучасних організацій є діяльність 
команд, що дають можливість об’єднати й 
інтегрувати індивідуальні зусилля праців-
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У статті проаналізовано рівень розвитку когнітивного 
компонента психологічної готовності персоналу банківських 
структур до роботи в команді; взаємозв’язок між рівнем роз-
витку когнітивного компонента психологічної готовності пер-
соналу до роботи в команді та низкою чинників, що належать 
до мікрорівня (соціально-демографічні, організаційно-професійні, 
матеріально-фінансові характеристики персоналу) та мезорів-
ня (розмір організації, рівень розвитку організації, напрям діяль-
ності банку, статус персоналу).

В статье проанализирован уровень развития когнитивного 
компонента психологической готовности персонала банковс-
ких структур к работе в команде; взаимосвязь между уровнем 
развития когнитивного компонента психологической готовнос-
ти персонала к работе в команде и факторами, относящимися 
к микроуровню (социально-демографические, организационно-
профессиональные, материально-финансовые характеристики 
персонала) и мезоуровню (размер организации, уровень органи-
зационного развития, направление деятельности банка, статус 
персонала).

The article examines the level of development of cognitive com-
ponent of bank personnel’s team work readiness. The investigation 
analyzed the correlations between the cognitive component of bank 
personnel’s team work readiness and number of factors belonging 
to the micro-level (socio-demographic, organizational, professional, 
material and financial characteristics of the staff) and mezzo-level (the 
organization’s size, level, type of activities, personnel’s status).

Ключові слова: банківські структури, персонал, команда, 
психологічна готовність до роботи в команді, чинники мікро- та 
мезорівня.

Когнітивний компонент психологічної 
готовності до роботи в команді 

персоналу банківських структур: 
рівень і чинники розвитку

Розділ 5

Актуальні проблеми психології

ників у ході вирішення складних, напру-
жених професійних завдань і створити 
атмосферу взаємопідтримки та партнер-
ства.
Особливо актуальною є ця проблема в 
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бізнесових структурах, що переживають 
період свого становлення в Україні.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Як свідчить аналіз психологічної та 

ме  неджерської літератури, психологічні 
особливості діяльності команд знайшли 
висвітлення у працях багатьох авторів. У 
зарубіжній психології проблема сутності 
команд і особливостей їх функціонуван-
ня знайшла відображення у роботах та-
ких учених, як: М. Белбін [1], Р. Дафт [2], 
Р. Джей [3], П. Мучинські [4], Г. Паркер 
[5], Г.К. Поточнік [6], К. Фопель [7] та ін-
ших.
У російській психології напрям дослід-

жень, що стосується формування команд 
в організаціях, є достатньо новим і пред-
ставлений такими фахівцями: В. Гайда [8], 
Т. Зінкевич-Євстигнеєва [9], С. Тидор [10], 
Є. Яхонтова [11] та іншими.
Стосовно розроблення цієї проблеми в 

українській психології слід зазначити, що 
їй присвячено невелику кількість дослід-
жень, зокрема, роботи В. Барко [12], Л. Ка -
рамушки [13], Г. Ложкіна [14], В. Михай-
ленко [15], О. Філь [13; 7], які розкривають 
певні аспекти діяльності команд у системі 
державної служби, бізнесі, освітніх орга-
нізаціях, спорті тощо.
Стосовно проблеми формування ко-

манди в банківських структурах необхід-
но зауважити, що вона практично не була 
раніше предметом спеціального дослід-
ження. У публікаціях І. Андрєєвої [16], 
І. Бігун [17], Т. Зайчикової [18], Л. Кара-
мушки [17; 18], О. Панасюк [18], А. Тата-
ріної [19], О. Філь [17] розкрито лише ок-
ремі питання, що стосуються психологіч-
них особливостей діяльності організацій і 
персоналу в банківській сфері. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Виходячи з вищенаведеного аналізу, 

спеціальних досліджень, присвячених ви-
вченню психологічних умов підготовки 
персоналу банківських структур до робо-
ти в команді, не проводилося.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Соціальна значущість проблеми та її не-

достатня наукова розробленість зумовили 
постановку нами таких завдань:

1) дослідити рівень розвитку когнітив-
ного компонента психологічної готовно-
сті персоналу банківських структур до ро-
боти в команді;

2) розглянути взаємозв’язок рівня роз-
витку когнітивного компонента готов-
ності та соціально-демографічних харак-
теристик персоналу (вік, стать, сімейний 
стан, наявність дітей);

3) проаналізувати взаємозв’язок рівня 
розвитку когнітивного компонента психо-
логічної готовності персоналу до роботи 
в команді та організаційно-професійних 
характеристик персоналу (освіта, напрям 
освіти, загальний стаж роботи, стаж робо-
ти в банку); 

4) вивчити взаємозв’язок рівня розвит-
ку когнітивного компонента готовності 
та матеріально-фінансових характеристик 
персоналу (рівень матеріальної забезпече-
ності персоналу);

5) дослідити взаємозв’язок рівня роз-
витку когнітивного компонента готовнос -
ті та чинників діяльності організації (роз-
мір організації, рівень розвитку органі-
зації, напрям діяльності в банку, статус 
персоналу).
Для вирішення поставлених завдань 

було використано такі методи: 
а) для вивчення рівня розвитку когні-

тивного компонента психологічної готов-
ності персоналу банківських структур до 
роботи в команді – методи опитування та 
контент-аналізу (розроблені авторами ан-
кету з відкритими питання та методику 
контент-аналізу); 
б) для вивчення впливу чинників мік ро-

рівня – метод опитування («анкета-пас-
портичка»); 
в) для вивчення рівня організаційно-

го розвитку банківських структур та його 
впливу на розвиток компонентів психо-
логічної готовності персоналу банківсь-
ких структур до роботи в команді − ме-
тод тестування (опитувальник «Як роз-
вивається Ваша організація?» В. Зігерта, 
Л. Ланге (модифікація Л.М. Карамуш ки) 
[20].
Математична обробка даних здійсню-
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валася за допомогою комп’ютерного паке-
та статистичних програм SPSS (версія 13) 
(використано описову статистику та коре-
ляційний аналіз).
Дослідження проводилося (2010-2011 

рр.) серед персоналу низки банків міст 
Дніпропетровська та Києва. Загальний об-
сяг вибірки (на констатувальному та фор-
мувальному етапах дослідження) – 364 
менеджери та працівники банків. 
Дослідження виконано в рамках науко-

вого проекту лабораторії організаційної 
психології Інституту психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України «Психоло-
гічні засади забезпечення організаційного 
розвитку» (2008-2012 рр., науковий керів-
ник – проф. Л.М. Карамушка). 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
1. Особливості розвитку когнітивного 

компонента психологічної готовності пер-
соналу банківських структур до роботи в 
команді. 
На першому підетапі вивчення особли-

востей розвитку когнітивного компонен-
та було проаналізовано рівень розуміння 
персоналом банківських структур сутності 
команди шляхом використання методів 

анкетування (відкриті питання) і контент-
аналізу. Так, опитуваним було запропоно-
вано відповісти на запитання: «Як Ви ро-
зумієте, що таке команда?», «Чим, на Ваш 
погляд, робота в команді відрізняється від 
індивідуальної роботи?» Отримані від-
повіді були проаналізовані за методикою 
контент-аналізу [21]. 
Зазначимо, що за основу визначення 

«команда» та його основних характерис-
тик було взято попередні розробки авто-
рів статті [13], згідно з якими до основних 
ознак команди віднесено: цілі діяльності; 
принципи взаємодії в процесі досягнення 
цілей; рольова структура, позиції та функ-
ції лідера.
На основі даних, наведених у табл. 1, 

можна зробити висновок, що певна кіль-
кість респондентів загалом правильно 
виділила основні характеристики коман-
ди. Разом з тим, практично в жодній із від-
повідей ці ознаки не виділені разом. Отже, 
«повністю правильні» знання відсутні 
(0,0%), високий рівень розвитку когнітив-
ного компонента психологічної готовності 
− у 0,0% опитаних. 
Щодо «частково правильних» знань, 

які стосуються середнього рівня розвит-

Варіанти відповідей респондентів %
«Повністю правильні» знання (високий рівень розвитку когнітивного 
компонента готовності)

0,0

«Частково правильні» знання (середній рівень розвитку когнітивного 
компонента готовності):
Наявність спільної мети та інтересів 70,1
Наявність партнерських відносин 39,9
Наявність чітких функціональних обов’язків 31,9
Досягнення більш ефективного результату роботи 7,4
Наявність певних кількісних і часових параметрів 3,4
Наявність професіоналізму в роботі 3,0
Наявність сильного лідера 1,3
«Неправильні» знання (низький рівень розвитку когнітивного компонента 
готовності) :
 Розуміння команди як широкого соціального феномена 0,7
«Відсутність знань» (низький рівень розвитку когнітивного компонента 
готовності)
Відсутність відповіді 1,7

Таблиця 1
Рівень знання персоналом банківських структур сутності команди 

(по масиву в цілому, у % загальної кількості опитаних)
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ку когнітивного компонента готовності, 
то на окремі ознаки команди вказала до-
статньо велика кількість опитаних. Най-
більше (70,1%) виділили таку ознаку, як 
«наявність спільної мети та інтересів». 
Значно менше респондентів, приблизно 
удвічі, вказали на дві наступні суттєві оз-
наки команди − «наявність партнерських 
відносин» (39,9%) і «наявність чітких 
функціональних обов’язків» (31,9%). Про 
«наявність сильного лідера» вказав 1,3% 
опитаних. Останні дві ознаки є по суті ві-
дображенням необхідності в команді пев-
ної рольової структури.
Значно менше опитаних вказали на 

менш суттєві ознаки команди, що є ба-
жаними, але не достатніми для розкриття 
сутності команди. До них віднесено: «до-
сягнення більш ефективного результату 
роботи» (7,4%); «наявність певних кіль-
кісних і часових параметрів» (3,4%); «на-
явність професіоналізму в роботі» (3,0%). 

«Неправильні» знання або «відсутність 
знань», тобто низький рівень розвитку 
когнітивного компонента готовності, ви-
явлено у незначної кількості опитаних 
(відповідно у 0,7% та 1,7%). 

Отже, підвищення рівня знань персона-
лу банку про те, що саме в комплексі своїх 
суттєвих ознак група дійсно може ставати 
командою, може стати одним із напрямів 
подальшої психологічної підготовки пер-
соналу з означеної проблеми. 
Виявлені тенденції підтверджуються 

результатами, що стосуються відповідей 
на запитання стосовно відмінності робо-
ти в команді від індивідуальної роботи 
(табл. 2).
Як і у відповідях на попереднє запитан-

ня, не було «повністю правильних» від-
повідей (0,0%), тобто, у жодного з респон-
дентів не виявлено високого рівня розвит-
ку когнітивного компонента готовності. 
Приблизно у такої ж кількості опитаних, 
як і при відповіді на попереднє запитан-
ня, виявлено «частково правильні» знан-
ня, у яких вказано окремі ознаки коман-
ди: «наявність розподілу функціональних 
обов’язків і спеціалізації» (38,9%) і «наяв-
ність партнерської взаємодії та підтрим-
ки» (32,9%), які відображають середній 
рівень розвитку когнітивного компонента 
готовності. Також у незначної кількості 
респондентів виявлено «неправильні» 

 Варіанти відповідей респондентів %
«Повністю правильні» знання (високий рівень розвитку когнітивного 
компонента готовності)

0,0

«Частково правильні» знання (середній рівень розвитку когнітивного 
компонента готовності):
Наявність розподілу функціональних обов’язків і спеціалізації 38,9
Наявність партнерської взаємодії та підтримки 32,9
Більш ефективна робота 23,8
Колективна відповідальність 9,4
Більш адекватне врахування індивідуальних особливостей працівників 4,7
Більше нових, творчих ідей 1,7
Кількість людей 0,7
«Неправильні» знання (низький рівень розвитку когнітивного компонента 
готовності):
Негативні аспекти роботи 3,0
«Відсутність знань» (низький рівень розвитку когнітивного компонента 
готовності)
Відсутність відповіді 5,7

Таблиця 2
Рівень знання персоналом банківських структур відмінності роботи 

в команді від індивідуальної роботи 
(по масиву в цілому, у % загальної кількості опитаних)
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знання (3,0%) або відсутність відповіді 
(5,7%), Тобто, для цих опитуваних харак-
терний низький рівень розвитку когнітив-
ного компонента.
Отже, в цілому виявлено недостатній 

рівень розвитку когнітивного компонента 
готовності до роботи в команді у персона-
лу банківських структур. 

2. Взаємозв’язок між рівнем розвитку 
когнітивного компонента психологічної 
готовності персоналу банківських струк-
тур до роботи в команді та чинниками 
мікрорівня (соціально-демографічними 
характеристиками персоналу).
На другому підетапі вивчення особ-

ливостей розвитку когнітивного ком-
понента готовності було проаналізова-
но взаємозв’язок між рівнем розвитку 
когнітивного компонента та чинниками 
мікрорівня (соціально-демографічними 
характеристиками персоналу) (табл. 3). 
Результати дослідження не виявили 

впливу статі на рівень розвитку когнітив-
ного компонента психологічної готовності 
до роботи в команді (див. табл. 3). 
Разом з тим, результати дослідження 

вказують на вплив віку, сімейного стану 
та наявності дітей на виділення окремих 
характеристик команди (див. табл. 3). 
За результатами дослідження виявле-

но, що з віком збільшується число тих 
осіб, які вказують на таку ознаку коман-
ди, як наявність професіоналізму в роботі 
(rs=0,189, p<0,05), та число тих, хто вказує 
на негативні аспекти командної роботи 

(rs=0,124, p<0,05), на партнерські відноси-
ни в роботі (rs=-0,139, p<0,05). Це можна 
пояснити тим, що з віком персонал більше 
орієнтується на значення професіоналізму, 
прагне працювати незалежно, самостій-
но, а робота в команді передбачає певний 
«розподіл» досягнень. Отже, залежно від 
різних професійних ситуацій доцільним 
є, на наш погляд, поєднання командної та 
індивідуальної роботи в банку. 
Стосовно впливу сімейного стану мож-

на зазначити, що серед розлучених лю-
дей більше тих, які вказують на негатив-
ні аспекти командної роботи (rs=-0,120, 
p<0,05). Імовірно, це обумовлено тим, що 
одружені, живучи в режимі командної ро-
боти в сім’ї, бачать як позитивні, так і не-
гативні аспекти такої взаємодії, більш зба-
лансовано оцінюють можливості команд-
ної форми роботи та взаємодії. Напевне, 
формуючи команди, доцільно залучати до 
них як одружених, так і неодружених пра-
цівників.
Дія такого чинника, як «наявність ді-

тей» проявляється в тому, що персонал, 
який має дітей, орієнтований на виділен-
ня в діяльності команди такої ознаки, як 
«наявність партнерських відносин у ро-
боті» (rs=0,141, p<0,05). Отже, включення 
до складу команд цієї частини персоналу, 
імовірно, позитивно вплине на посилення 
партнерських відносин у них. 

3. Взаємозв’язок між рівнем розвитку 
когнітивного компонента психологічної 
готовності персоналу банківських струк-
тур до роботи в команді та чинниками 

Суттєві характеристики 
команди

Соціально-демографічні чинники
(коефіцієнт кореляції (rs))

Вік Стать Сімейний
стан

Наявність 
дітей

Наявність 
професіоналізму в роботі

0,189* - - -

Негативні аспекти 
командної роботи 

0,124* - -0,120* -

Наявність партнерських 
відносин у роботі

-0,139* - - 0,141*

Таблиця 3
Взаємозв’язок між рівнем розвитку когнітивного компонента 

психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді 
та соціально-демографічними характеристиками персоналу 

* p < 0,05 
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мікрорівня (організаційно-професійними 
характеристиками персоналу). 
На третьому підетапі дослідження було 

вивчено взаємозв’язок між рівнем розвит-
ку когнітивного компонента та чинниками 
мікрорівня (організаційно-професійними 
характеристиками персоналу) (табл. 4). 
Дослідження не виявило впливу на 

розвиток когнітивного компонента готов-
ності такого чинника, як напрям освіти, за-
свідчивши, що потенційно фахівці різних 
спеціальностей можуть цілком успішно 
засвоювати знання, які стосуються змісту 
командної роботи.
Виявлено вплив на значущість окремих 

характеристик команди таких чинників, 
як: рівень освіти, загальний стаж роботи 
та стаж роботи в банку, причому їхній 
вплив є як прямим, так і зворотним. 
Стосовно впливу рівня освіти виявлено, 

що з його підвищенням зростає значущість 
виділення такої ознаки команди, як «наяв-
ність спільної мети і спільних інтересів» 
(rs=0,288, p<0,01) і знижується виділення 
респондентами формальних ознак коман-
ди (rs=-0,138, p<0,05). Окрім того, при ць-
ому знижується кількість осіб, які не дали 
відповіді (rs=-0,262, p<0,01). Це можна по-
яснити тим, що підвищення рівня освіти 
сприяє оволодінню опитуваними змістом, 
який розкриває сутність команди.
Також виявлено позитивний вплив за-

гального стажу роботи (rs=0,190, p<0,01) і 
стажу роботи в банку (rs=0,202, p<0,01) на 
значущість такої ознаки, як наявність про-
фесіоналізму в роботі. Це можна поясни-
ти тим, що в міру здобуття професійного 
досвіду персонал банку все більше робить 
акцент на значущість професіоналізму, і 
саме робота в команді дає можливість до-
сягнути цього.
Разом з тим, виявлено, що зі збільшен-

ням стажу роботи в банку зростає кількість 
людей, які вказують на негативні аспекти 
командної роботи (rs=0,133, p<0,05). 
Отримані дані стосовно впливу стажу 

узгоджуються із закономірностями, вияв-
леними стосовно впливу віку. Імовірно, 
що це може бути зумовлене тим, що зі 
збільшенням стажу роботи зростає пот-
реба в самореалізації та індивідуальній 
творчій роботі. Наголосимо, що досягнути 
цього, напевно, можна завдяки ефективній 
організації командної роботи і гармоній-
ному поєднанню командної та індивіду-
альної роботи.

4. Взаємозв’язок рівня розвитку когні-
тивного компонента психологічної готов-
ності персоналу банківських структур до 
роботи в команді та чинниками мікрорів-
ня (матеріально-фінансовими характерис-
тиками персоналу).
Завдання четвертого підетапу полягало 

у вивченні взаємозв’язку між рівнем роз-
витку психологічної готовності персоналу 
банківських структур до роботи в команді 

Суттєві характеристики 
команди

Організаційно-професійні чинники
(коефіцієнт кореляції (rs))

Рівень освіти Напрям 
освіти

Загальний 
стаж роботи

Стаж роботи 
в банку

Наявність спільної мети 
і спільних інтересів

0,266** - - -

Наявність професіоналізму 
в роботі

- - 0,190** 0,202**

Формальні ознаки команди -0,138* - -  -
Негативні аспекти 
командної роботи

- - -  0,133*

Відсутність відповіді -0,262** - -  -

Таблиця 4
Взаємозв’язок між рівнем розвитку когнітивного компонента 

психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи 
в команді та організаційно-професійними характеристиками персоналу 

* p < 0,05 
** p < 0,01 
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та чинниками мікрорівня (табл. 5).
Дослідження показало, що зі знижен-

ням рівня матеріально-фінансового забез-
печення персоналу банку, визначення яко-
го здійснювалося на основі самооцінки 
респондентів, збільшується значущість та-
 кого показника, як «наявність певних кіль-
кісних і часових показників у роботі ко-
манди» (rs=0,120, p<0,05). На нашу думку, 
дослідження виявленої закономірності по-
требує подальшого спеціального аналізу. 
У цілому дослідження виявило взаємо-

зв’язок між рівнем розвитку когнітивного 
компонента психологічної готовності пер-
соналу банківських структур до роботи в 
команді й такими чинниками мікрорівня: 
а) вік, загальний стаж роботи та стаж 

роботи в банку персоналу позитивно 
впливають на виділення професіоналізму 
в роботі в команді; 

б) статус одруженої людини й такої, що 
має дітей, позитивно впливає на зменшен-
ня виділення негативних аспектів роботи 
в команді та посилення значущості парт-
нерських ознак у її діяльності тощо. 

5. Взаємозв’язок між рівнем розвитку 
когнітивного компонента психологічної 
готовності персоналу банківських струк-
тур до роботи в команді та чинниками ме-
зорівня.
На п’ятому підетапі дослідження було 

проаналізовано взаємозв’язок між рівнем 
розвитку когнітивного компонента та чин-
никами мезорівня (табл. 6).
За його результатами не виявлено впли-

ву таких чинників мезорівня, як кількість 
працівників у банку та напрям роботи в 
банку. 
Разом з тим, виявлено позитивний 

вплив рівня розвитку організації на виді-
лення респондентами низки ознак коман-

Суттєві характеристики команди Матеріально-фінансові чинники
(коефіцієнт кореляції (rs))

Наявність певних кількісних і часових показників 
у роботі в команді

0,120*

Таблиця 5
Взаємозв’язок між рівнем розвитку когнітивного компонента 

психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді 
та матеріально-фінансовими характеристиками персоналу 

* p < 0,05 

Таблиця 6
Взаємозв’язок між рівнем розвитку когнітивного компонента 

психологічної готовності персоналу банківських структур
до роботи в команді та чинниками мезорівня 

Суттєві характеристики 
команди

Чинники мезорівня
(коефіцієнт кореляції (rs))

Кількість 
працівників 
у банку

Рівень розвитку 
організації

Напрям 
роботи 
в банку

Статус 
персоналу
банку

Розгляд команди як широкого 
соціального феномена

- -0,166** - -

Негативні аспекти командної 
роботи

-  -0,152* -  -

Наявність професіоналізму 
в роботі

-  - -  0,132*

* p < 0,05
** p < 0,01
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ди. Зокрема, з підвищенням рівня розвит-
ку організації (від кризового рівня, через 
проблемний, до конструктивного) зни-
жується розгляд команди як широкого со-
ціального феномена (rs=-0,166, p<0,01) та 
зменшується кількість негативних аспек-
тів командної роботи (rs=-0,152, p<0,05). 
Тобто, з розвитком організації значущість 
командної роботи зростає. Це можна роз-
глядати, як цілком закономірний факт, ос-
кільки рівень розвитку організації супро-
воджується впровадженням інноваційних, 
демократичних форм роботи, до яких, зок-
рема, відноситься команда.
Також виявлено позитивний вплив ста-

тусу персоналу банку на виділення такої 
ознаки команди, як «наявність професіо-
налізму в роботі» (rs=0,132, p<0,05). Це 
також можна інтерпретувати, як цілком 
закономірний факт, оскільки просування 
по вертикалі здебільшого сприяє осмис-
ленню значущості професіоналізму для 
роботи в банку. Разом з тим, як зазначало-
ся вище, це не є достатньою характерис-
тикою роботи в команді, оскільки більш 
суттєвими є інші характеристики (спіль-
на мета, рольова структура, партнерська 
взаємодія тощо). 
Таким чином, виявлено взаємозв’язок 

між рівнем розвитку когнітивного ком-
понента готовності й такими чинниками 
мезорівня: 
а) рівень розвитку організації, що пози-

тивно впливає на розуміння персоналом 
сутності команди; 
б) статус персоналу, підвищення якого 

сприяє розумінню значущості професіо-
налізму в роботу. 

Âèñíîâêè
1. У дослідженні виявлено недостатній 

рівень розвитку когнітивного компонента 
готовності до роботи в команді у персона-
лу банківських структур. 

2. Доведено вплив чинників мікрорівня 
на рівень розвитку когнітивного компо-
нента психологічної готовності до роботи 
в команді: а) вік, загальний стаж роботи та 
стаж роботи в банку; б) статус одруженої 
людини й такої, що має дітей. 

3. Встановлено вплив на рівень розвит-
ку окремих складових когнітивного ком-
понента психологічної готовності таких 
чинників мезорівня: а) рівень розвитку ор-
ганізації; б) статус персоналу банку.

4. Отримані дані свідчать про необхід-
ність психологічної підготовки персоналу 
банківських структур до роботи в команді, 
з урахуванням дії виявлених чинників.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Специфіка професійної діяльності вчи-

теля передбачає цілеспрямований вплив 
на особистість учня. Ефективність цього 
впливу як засобу реалізації навчально-
виховного процесу визначається вмінням 
учителя організувати взаємодію з учня-
ми. У процесі такої взаємодії вчителем 
здійснюється психологічний вплив на 
стани, думки, почуття та дії учнів за до-
помогою психологічних засобів як відкри-
то (відкриття його цілей) так і приховано 
(приховування цілей або маскування під 
цілі відкритої взаємодії). Освітній процес 
здійснюється на ґрунті навчально-вихов-
них відносин насамперед двох головних 
дійових осіб школи – учителя, який пе-
редає досвід попередніх поколінь, і учня, 
який засвоює його. У навчальному закладі 
дитина проводить значну частину свого 
життя, саме в початкових класах розпочи-
нається розвиток і вдосконалення її як осо-
бистості. І цим процесом керує вчитель. У 
навчальному закладі дитина включається 
в систему відносин, взаємодію з учителем 
та однокласниками, і через них вчиться 
сприймати життя, світ та інших людей. За-
лежно від того, наскільки толерантно, обе-

режно, відповідально поставиться вчитель 
до розуму та почуттів дитини, відбудеться 
вибудовування її особистості та формува-
тиметься система сприйняття взаємовід-
носин з іншими людьми. 
Як неповторна унікальна істота, дити-

на потребує не лише професійних, а й 
пев ного особистісного, щирого і спрямо-
вуючого ставлення саме до неї, що є ре-
гулятором шкільного життя. Відносини 
в системі «вчитель-учень» є спеціально 
організованою під керівництвом учителя 
творчою, морально-естетичною взаємо-
дією суб’єктів освітнього простору, спря-
мованою на досягнення мети освіти на 
національно-культурному, економічно-
му, соціально-історичному тлі. Остання 
полягає не лише у здійсненні навчально-
виховного впливу з боку вчителя, а перед-
бачає запуск таких процесів, як: розвиток 
і соціалізація особистості, формування 
світогляду, здобуття життєвого досвіду 
як учителя так і дитини тощо. Необхідно 
зазначити, що в цій системі відносин важ-
ливе місце займає той аспект, що дитина 
(учень) також впливає на вчителя. Досвід 
їхньої взаємодії розширює арсенал нав-
чально-виховних засобів, способів про-
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У статті розглянуто теоретичні аспекти імпліцитного 
психологічного впливу, розкрито психологічні особливості імп-
ліцитної теорії особистості, описано її структуру. Визначено 
поняття «імпліцитний психологічний вплив у системі «вчитель-
учень».

В статье рассмотрены теоретические аспекты имплицит-
ного психологического влияния, раскрыты психологические осо-
бенности имплицитной теории личности, описана ее структу-
ра. Определено понятие «имплицитное психологическое влияние 
в системе «учитель-ученик».

The theoretical aspects of implicate psychological influence are 
examined in the article, the psychological features of implicate theory 
of personality open up and its structure is described. Maintenance of 
concept of «implicate psychological influence in the system «teacher-
student».

Ключові слова: психологічний вплив, імпліцитний психоло-
гічний вплив, імпліцитна теорія особистості, структура імплі-
цитної теорії особистості, система «вчитель-учень».

Імпліцитний психологічний вплив 
у системі «вчитель-учень»
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фесійного психологічного впливу на уч-
нів, сприяє розробленню нових навчаль-
них технологій тощо. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проблема психологічного впливу вив-

чається багатьма сучасними науковцями. 
На загальнометодологічному рівні су-
часної психологічної теорії психологіч-
ний вплив розглядається як предметна 
галузь, стрижнева та системоутворююча 
категорія. Сутність, структура, механізми 
психологічного впливу та психологічний 
захист від нього описані в працях В. Бар-
ка, І. Ващенко, О. Гуменюк, Є. Доценка, 
Н. Каліної, Г. Ковальова, В. Кулікова, 
О. Ма теюка, В. Москальця, В. М’ясищева, 
Б. Паригіна, А. Петровського, В. Татарко, 
В. Татенко та інших. У прикладному зна-
ченні проблематика прихованого впли-
ву розглядається в контексті здійснення 
професійної діяльності (О. Матеюк, О. Су-
воров, Ф. Ушаков та інші); регуляції 
поведінки та діяльності (Л. Виготський, 
Є. До ценко, С. Максименко, Б. Поршнєв, 
О. Сафін, О. Тімченко); міжособової взає-
модії (Н. Волинець, Г. Грачов, Ф. Зімбар-
до, М. Ляйппе, І. Мельник) [1; 2].
Проблематика професійного психоло-

гічного впливу в освітньому просторі роз-
глядається завдяки дослідженням А. Ма-
каренка, К. Ушинського, (педагогічні спо-
соби впливу вчителя на учнів), В. Федчик 
(заохочення як прийом педагогічного впли-
ву), О. Тищенко (методи виховного впли-
ву); М. Розенової (психологічна структура 
педагогічної діяльності), О. Ліщинської 
(негативні наслідки педагогічного впли-
ву); М. Болдирєва, І. Мар’єнко, В. Рогож-
кіна (методи виховання: методи формуван-
ня свідомості, методи формування досвіду 
поведінки); В. Лозової, Г. Троцко (методи 
стимулювання і корекції поведінки шко-
лярів); І. Воронюк, В. Лозової, П. Ігна-
тенко (цілеспрямований і регульований 
психолого-педагогічний вплив учителя 
на учнів); Л. Башлакової, Д. Годовікова, 
Р. Дерев’янко, Т. Комісаренко, М. Лісіної, 
Г. Лаврентьєвої, Л. Мітєва, А. Ніколаєвої 
(взаємовплив педагогів і дітей в умовах 
закладу освіти) тощо [3-7].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Необхідно зауважити наявність лише 

однієї концепції психолого-педагогічно-
го впливу, що розбудовується як засіб 
по єднання в єдиній змістовній площині 
розуміння різноманітних форм, засобів, 
прийомів, алгоритмів педагогічної робо-
ти та психологічних моделей, механізмів 
і закономірностей розвитку особистості, 
інтеракцій учителів із учнями. У межах 
цієї концепції доречно було б узагальнити 
всі види психолого-педагогічних впливів 
у родове поняття «професійний психоло-
гічний вплив учителя». 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є окреслення змістовних 

аспектів імпліцитного психологічного 
впливу в системі «вчитель-учень».

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Різновидом професійного психологіч-

ного впливу на сприйняття та розуміння 
вчителями й учнями один одного є імп-
ліцитний психологічний вплив у системі 
«вчитель-учень». Проблему цього впливу 
доречно розглядати в межах імпліцитної 
теорії особистості (з англ. imрlicit – неви-
ражений, грецьк. theoria – дослідження) 
– уявлення про структуру та механізми 
функціонування власної особистості або 
особистості іншої людини, які були сфор-
мовані не в науковому дослідженні, а в 
повсякденному житті. Авторами цієї тео-
рії є Дж. Брунер і Р. Тагіурі [8].
Імпліцитні теорії розглядалися в пра-

цях Г. Андрєєвої, Г. Гекхаузена, К. Двек, 
Г. Келлі, Дж. Келлі, О. Шмельова (імплі-
катури особистісної атрибуції); У. Бруко-
вера, Г. Гекхаузена, В. Дружиніна, Р. Мей-
лі, Р. Стейнберга, О. Улибіної (імпліцитна 
теорія інтелекту та здібностей); Дж. Грос-
са, О. Еткінда, М. Таміра (імпліцитна те-
орія емоцій); Н. Кайана (імпліцитна тео-
рія взаємодії людини та комп’ютера); В. 
Петренко (імпліцитна теорія етнічного 
світу) та інших [9]. Науковці констатують 
відсутність чіткої формалізації змісту ім-
пліцитних теорій, неможливість узагаль-
нення емпіричних даних і реконструк-
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ції імпліцитних теорій та об’єктивізації 
суб’єктивної реальності особистості. 
Предметом імпліцитної теорії може 

бути не лише особистість, а й інші індиві-
дуальні процеси (пам’ять, інтелект тощо). 
Ця теорія заснована на інтуїції (загаль-
ному відчутті або уявленні) і не має чіт-
ко окресленої понятійної формалізації. 
Разом з тим, у експериментах показано, 
що в середньому імпліцитна теорія буває 
достатньо адекватною, відповідною тим 
властивостям людини, які фіксуються в 
науковому дослідженні [10]. 
У вивченні імпліцитних теорій осо-

бистості виділяють два основні підходи 
– традиційний і альтернативний (психо-
семантичний). Традиційний підхід пред-
ставлений роботами Дж. Брунера і Р. Та-
гіурі, а також психологією «здорового 
глузду» Л. Роса, теорією каузальної атри-
буції Р. Келлі, Д. Шейдер та інших. Аль-
тернативний підхід, окреслений його 
за сновником Дж. Келлі, виник в руслі 
теорії особистісних конструктів і був роз-
винений психосемантичним напрямом 
(П. Вернон, В. Петренко, А. Шмельов та 
інші). Представники останнього підходу, 
окрім виділення змістовних компонентів 
імпліцитної теорії особистості, проводять 
факторний аналіз, який дає змогу оціни-
ти й об’єднати якості та зв’язки між ок-
ремими компонентами в особистісному 
семантичному просторі. Теорія, на думку 
останніх, вважається експліцитною, якщо 
вона артикулює, усвідомлена й перевірена 
експериментальним шляхом. Критеріями 
експліцитної теорії є широта охоплення 
проблем, економність і релевантність сто-
совно емпіричного дослідження [10-13].
Імпліцитна теорія особистості («наївна 

концепція особистості», «теорія особис-
тості здорового глузду») розглядається 
дослідниками в широкому та вузькому 
значенні. У широкому вона є сукупністю 
неявних уявлень людини або групи людей 
про структуру та механізми функціону-
вання особистісних утворень. У вузькому 
значенні – це неявні уявлення про зв’язки 
між особистісними властивостями. Ця 
теорія дає змогу сформувати цілісне вра-
ження про іншу людину на підставі час-

ткової, іноді уривчастої інформації про 
її особистісні особливості. Вона описує 
такі властивості особистісних якостей, як: 
ієрархічність (центральність), оцінність, 
диференційованість («когнітивна склад-
ність»), ступінь реалістичності (адекват-
ності), стійкість. Особливий вплив на 
розвиток проблематики імпліцитної теорії 
особистості здійснила теорія особистісних 
конструктів Дж. Келлі [14]. Відповідно 
до неї імпліцитні моделі дійсності є тією 
суб’єктивною реальністю, у якій власне 
перебуває людина. Дослідник констатує 
наявність системи особистісних конс-
труктів як суб’єктивно унікальної сукуп-
ності значень, за допомогою яких людина 
організує свою поведінку, розуміє інших 
людей, оцінює їхні вчинки, реконструює 
систему соціальних відносин і будує влас-
ний «Я-образ» [15].
Учені К. Двек, С. Чуі, Дж. Тонг, Дж. Фу 

та К. Ердлі емпірично довели, що імплі-
цитні теорії впливають на поведінку, ус-
піхи та невдачі людини, її самооцінку та 
оцінку інших людей. Дослідники конста-
тують також зв’язок між імпліцитними 
теоріями інтелекту й академічними ус-
піхами, уявленнями про мораль, а також 
поведінкою в ситуації етичного вибору 
[16-17].
Перші дослідження імпліцитних уяв-

лень у вітчизняній психології було подано 
в монографії Б. Ананьєва «Психологія пе-
дагогічної оцінки», який у 1935 р. описав 
результати масштабного дослідження те-
орій особистості як емпірично напрацьо-
ваних уявлень педагогів про учнів, їхні 
здібності, навчальні інтереси, розумовий 
розвиток, самооцінку, темперамент, ха-
рактерологічні риси тощо [18]. Вітчизняні 
науковці в галузі психології, досліджу-
ючи імпліцитні теорії, аналізують імплі-
цитні уявлення про етнічний світ у дітей 
і юнаків та імпліцитні теорії професійної 
успішності підлеглих у свідомості керів-
ників (В. Горбунова, А. Олексюк); імплі-
цитні теорії життєвої успішності підлітків 
(В. Горбунова, О. Федорко) [19].
Російськими науковцями В. Климчук, 

О. Улибіною, В. Просєковою експеримен-
тальним шляхом здійснено системну ре-
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конструкцію імпліцитних теорій, виділено 
їхні основні параметри, вказано факторне 
навантаження та місце кожного компо-
нента в складній системі взаємозв’язків 
[20-22.].
Імпліцитна теорія особистості є достат-

ньо складним соціально-психологічним 
явищем, що відноситься до внутрішнього, 
переважно неусвідомлюваного, психоло-
гічного світу людини. Формально імплі-
цитну теорію особистості можна визна-
чити як стійке уявлення, що зберігається 
в довготривалій пам’яті людини, про те, 
яким чином пов’язані зовнішність, по-
ведінка та психологія людини, як ці три 
сторони особистості в типових випадках 
життя поєднуються або узгоджуються 
один з одним у однієї й тієї ж людини. За-
вдяки імпліцитній теорії можна стверджу-
вати, що у особистості формується певна 
особистісна освіченість під впливом її ін-
дивідуального досвіду спілкування з різ-
ними людьми.
Учені Дж. Брунер та Р. Тагіурі розуміли 

під імпліцитною теорією особистості «ін-
дивідуально-особистісні еталони сприй-
мання дійсності» [8]. Механізм формуван-
ня у людини вказаної теорії особистості 
науковці уявляють таким чином: зустрів-
шись із будь-якою новою, незнайомою 
раніше людиною і спілкуючись із нею, 
перш за все звертається увага на її зовніш-
ність. Згодом у процесі спілкування здій-
снюється спостереження за поведінкою та 
вибудовуються гіпотези щодо її психоло-
гічних властивостей, реакцій на дії та по-
ведінку інших людей, які згодом перевіря-
ються в комунікативній взаємодії. Після 
закінчення такої взаємодії у кожного зі 
співрозмовників у пам’яті залишається 
потрійний слід від спілкування, що вклю-
чає дані про зовнішність, знання про по-
ведінку й уявлення про психологічні особ-
ливості. Ці три компоненти пов’язуються 
й асоціюються один з одним у свідомості 
й пам’яті. Упродовж усього життя люди 
зустрічаються з багатьма іншими людь-
ми і отримують у результаті спілкування 
аналогічні враження, що включають ті ж 
три складові: зовнішні дані, поведінку та 
психологічні властивості. Враження від 

різних людей накопичуються в пам’яті, і 
те, що в цих враженнях виявляється одна-
ковим (вказані складові образу та зв’язку 
між ними), закріплюється і відображаєть-
ся в пам’яті. Ці випадкові складові та 
зв’язки немов би забуваються, проте в 
результаті формується узагальнений об-
раз людини, що включає типові особли-
вості зовнішності, типові форми поведін-
ки і типові психологічні властивості в їх 
взаємозв’язку. Такий узагальнений образ і 
є імпліцитною теорією особистості. Буду-
чи сформованою у певної людини, її імплі-
цитна теорія особистості істотно впливає 
на те, як вона сприймає й оцінює інших 
(рис. 1). Ученими підраховано, що імплі-
цитна теорія особистості утворюється на 
основі узагальнення безлічі одиничних 
образів людей, число яких приблизно рів-
не кількості років людини, помноженій на 
10. Так, наприклад, якщо людині 17 років, 
то її імпліцитна теорія особистості сфор-
мувалася на основі зразків 170 приватних 
образів людей; якщо 25 років, то її теорія 
склалася на базі приблизно 250 приватних 
образів [23]. Необхідно зазначити, що ім-
пліцитна теорія особистості істотно впли-
ває на сприйняття та розуміння людьми 
один одного. Від неї залежить, наприклад, 
первинний образ незнайомої людини, що 
складається в початковий період спілку-
вання з нею (рис. 1). 
Механізм впливу імпліцитної теорії 

особистості на образ можна описати та-
ким чином. Коли хтось зустрічає незнайо-
му раніше людину, то мимоволі звертає 
увагу на її зовнішність і порівнює з тими, з 
ким раніше вже доводилось спілкуватися. 
Виявивши зовнішню схожість незнайом-
ця з людиною, яку добре знає, переносить 
на цю людину образ свого старого знайо-
мого, який «витягує» з імпліцитної теорії 
особистості, тобто приписує їй психоло-
гічні властивості, що увійшли до імплі-
цитної теорії особистості, і очікує від неї 
тих самих поведінкових реакцій, які вже є 
відображеними у власній імпліцитній тео-
рії особистості. 
Якщо імпліцитна теорія особистості, 

притаманна певній людині, є правильною 
тобто адекватною існуючій реальності, то 
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вона має можливість не лише правильно 
сприймати й оцінювати інших, а й швидко 
створювати правильні образи цих людей 
задовго до того, як про них буде отримано 
повну інформацію. Така можливість ство-
рення правильних образів людей за дефі-
циту інформації про них виникає в тому 
разі, коли є багатий життєвий досвід спіл-
кування в різних життєвих ситуаціях. У 
випадку, якщо імпліцитна теорія особис-
тості певної людини є неадекватною, то 
вона може здійснювати серйозні помилки 
в ході сприйняття та розуміння людей, 
приписуючи їм ті психологічні властиво-
сті, яких насправді немає, й очікуючи не 
тих вчинків. Це часто буває у випадках, 
коли людина має певною мірою обмеже-
ний, односторонній досвід спілкування з 
іншими [24; 25]. Так, Дж. Брунер і Р. Та-
гіурі зауважили, що імпліцитна теорія 
особистості – це життєві, буденні уявлен-
ня про взаємозв’язки між властивостями 
і рисами особистості, які не обов’язково 
повинні бути усвідомленими; атрибут 
«імпліцитний» вказує якраз на те, що вони 
можуть функціонувати на рівні неусві-
домлюваних, інтуїтивних установок (очі-
кувань) [8]. 

Предметом імпліцитної теорії може 
бути не лише особистість, а й інші ін-
дивідуальні психічні процеси, наприклад: 
пам’ять, інтелект тощо. Імпліцитна теорія 
особистості, хоча заснована на інтуїції 
(загальному відчутті або уявленні), є до-
статньо адекватною, оскільки відповідає 
тим властивостям людини, які можна фік-
сувати в науковому дослідженні (уявлен-
ня, пам’ять, інтелект тощо) [26]. Уперше 
ефект імпліцитного навчання зафіксував 
А. Ребер у 1967 p. [27]. Він запропонував 
досліджуваним автоматизм, що працю-
вав за складною програмою, в основі якої 
лежав феномен імпліцитної пам’яті. Цю 
програму, яку А. Ребер назвав грамати-
кою, досліджувані імпліцитно засвоюва-
ли, не знаючи про те, що така програма 
існує. Імпліцитна пам’ять – це пам’ять без 
усвідомлення предмета запам’ятовування, 
або несвідома пам’ять. Усвідомлювана па -
м’ять називається експліцитною. Феноме-
ни імпліцитної пам’яті було виявлено не 
лише під час моторного навчання, а й у 
широкому класі завдань, які використову-
ють у парадигмі відображення. У 1984 р. 
П. Граф і Д. Шехтер описали хворих на 
амнезію, які були здатні до імпліцитного 

Імпліцитна теорія особистості
(образ людини 1 + образ людини 2 + … + 

образ людини n)

Зовнішність Поведінка Психологічні властивості

Образ людини

Екстраполяція (перенесення) узагальненого
образу подібних (схожих) людей на інших

Первинний образ
незнайомої людини 1 

Первинний образ
незнайомої людини 2 

Первинний образ
незнайомої людини n 

Рис. 1. Структура імпліцитної теорії особистості
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навчання, але мали серйозні порушення 
в експліцитній пам’яті. Дія імпліцитної 
пам’яті виявляється в спонтанному зара-
хуванні прикладу до прототипу у класи-
фікації об’єктів відповідно до імпліцитно 
засвоєної основи тощо. Слід імпліцитної 
пам’яті має велику силу порівняно зі слі-
дом експліцитної, але одночасно він більш 
уразливий. У разі зміни семантичного 
контексту продуктивність дії імпліцитної 
пам’яті різко знижується. В експериментах 
Д. Шехтера і П. Графа було виявлено но-
вий феномен, а саме – модальну специфіч-
ність імпліцитної пам’яті. З’ясувалося, що 
така пам’ять чутлива до зміни модальності, 
особливо під час переходу від візуальної 
до слухової, тоді як на продуктивність 
експліцитної пам’яті зміна модальності 
не впливає [28]. Чутливість імпліцитної 
пам’яті до модальності лежить в основі 
почуття знайомості, яке описав Л. Якобі. 
У праці К. Келлі (у співавторстві) доведе-
но, що оцінка стимулів як «знайомих» або 
«незнайомих» багато в чому базується на 
цьому почутті знайомості, яке може бути 
неусвідомлюваним [29].
Учені Л. Первін та О. Джон під імплі-

цитною теорією особистості розуміють 
спосіб, яким людина організує інформа-
цію про функціонування іншої людини. 
Сам цей термін припускає, що кожна 
людина володіє теорією особистості, що 
визначається тими категоріями, які вона 
використовує для опису інших людей і 
самої себе, їх змістом і організацією, а 
також власними причинними пояснення-
ми поведінки цих людей. Подібні теорії 
вважаються імпліцитними (неявними), 
оскільки більшість людей не можуть 
зробити їх експліцитними (явними) або 
систематизувати, включивши до складу 
формальної теорії особистості. Незважаю-
чи на це, існує можливість вивчати імплі-
цитну теорію особистості, проаналізував-
ши категорії, які використовуються для 
опису інших людей, характеристики, які 
визначають віднесення людини до кожної 
категорії, і пояснення, які зазвичай люди 
дають подіям. Подальший аналіз полягає 
в ієрархізації цих категорій, визначенні 
фундаментальних відмінностей між людь-

ми та узагальненням категорій у декілька 
груп з метою виділення в імпліцитній тео-
рії прототипів людей [30]. 
Отже, імпліцитна теорія особистості − 

це неявний (неусвідомлюваний) комп-
лекс образів про зовнішність, поведінку 
та психологічні властивості інших людей, 
який дає змогу формувати первинні обра-
зи (уявлення) про них на основі часткової, 
обмеженої інформації про їхні психоло-
гічні особливості. За допомогою імплі-
цитної теорії можна описати такі ознаки 
якостей особистості, як: ієрархічність 
(цент  ральність), оцінність, диференційо-
ваність (ког  нітивна складність), ступінь 
реалістич ності (адекватності), стійкість. 
Крім того, вона формує потужний стерео-
тип щодо моделей поведінки інших лю-
дей: вважається, що останні діятимуть 
згідно з нашими цінностями, нормами, 
життєвими уявленнями, що в дійсності за 
сформованої адекватної імпліцитної теорії 
відбувається, а за неадекватної – ні [31]. 
У процесі дослідження імпліцитної те-

орії особистості можна аналізувати пси-
хологічні особливості прототипів образів 
інших людей за такими критеріями:

– наявність адекватного прототипу об-
разу людини з певними психологічними 
особливостями;

– наявність людей, яких важко або не-
можливо віднести до прототипу певного 
образу, оскільки їхні психологічні особли-
вості потрапили в зону між різними прото-
типами;

– ступінь сприйняття іншої людини як 
набору певних психологічних особливос-
тей або як унікальної істоти;

– наявність у прототипі образу людини 
усереднених психологічних особливос-
тей; 

– наявність стандартного набору при-
чинних пояснень подій і поведінки людей 
залежно від їхніх особливостей та обста-
вин.
Отже, імпліцитна теорія особистості 

визначає особливості розуміння та спри-
йняття оточуючих людей і є прихованою 
базою досвіду (певною мірою частиною 
потенціалу) професійного прихованого 
психологічного впливу вчителя на учнів. 
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Психологічний вплив здійснюється як на 
особистість, так і на групу людей у різних 
сферах та з різною метою. Сучасна психо-
логічна наука констатує факт застосування 
психологічного впливу в усіх сферах со-
ціальної взаємодії, людської активності та 
діяльності. Психологічний вплив є склад-
ним соціально-психологічним явищем, за-
вдяки якому відбувається розвиток, фор-
мування, функціонування особистості та 
соціальних груп; інструментом навчання, 
виховання, корекції, управління, розвитку 
політичних процесів; засобом формуван-
ня та функціонування явищ суспільної 
психіки (суспільних думок, поглядів, пе-
реконань, настанов, настроїв стереотипів 
тощо) [1].
У дослідженні прихованого текстового 

впливу В. Коренєвим сформульовано таку 
дефініцію імпліцитного психологічного 
впливу: прихований (імпліцитний) вплив 
– це процес неусвідомлюваної зміни по-
ведінки, емоційних станів, переконань і 
установок комуніканта, зумовлений мо-
вленнєвими діями комуніката. Ним опи-
сано механізми прихованого впливу з по-
гляду законів сприймання і показано, що 

перцептивний механізм впливу детермі-
нується наявними стереотипами, схиль-
ністю мозку до репродукції, існуванням 
домінанти чи подомінантних стереотипів, 
культурним спадком і соціальним досві-
дом реципієнта [32].
Результатом імпліцитного психологіч-

ного впливу вчителя може бути спону-
кання учня до певної дії – психічної або 
моторної, а також до того, щоб прийня-
ти певне уявлення про якості, дії й осо-
бистість учителя, усвідомити їх відповід-
ність певним нормам і правилам. 

Âèñíîâêè
Відповідно до концепції імпліцитної 

теорії особистості імпліцитний психоло-
гічний вплив у системі «вчитель-учень» 
можна окреслити як прихований неявний 
психологічний вплив учасників освітнього 
простору на відчуття, сприйняття, уявлен-
ня, стан, поведінку та психологічні якості 
один одного, що включає емоційну, по-
ведінкову, оцінну та когнітивну складові 
й вирізняється ієрархічністю (централь-
ністю), асоціативністю, стійкістю, конс-
тантністю, незавершеністю та ступенем 
реалістичності (адекватності).
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Динаміка розвитку суспільства супро-

воджується порушеннями сформованих 
су спільних зв’язків і відносин, посилен-
ням дезінтеграційних процесів у колекти-
вах, загостренням протиріч і, як наслідок, 
зрос тає кількість і частота виникнення 
проб лемних ситуацій у міжособистісних 
відносинах. Ці ситуації найчастіше ста-
ють типовим, щоденним явищем жит-
тєдіяльності.
Проте деякі люди не завжди оптималь-

но взаємодіють у проблемних ситуаціях, 
коректно спілкуються під час спільної 
діяльності, деколи перекручено сприйма-
ють ситуацію та партнера по взаємодії, 
неточно прогнозують її розвиток, орієн-
туються на неефективні стратегії поведін-
ки, емоційно деструктивно реагують на 
розвиток проблемної ситуації. Це відбу-
вається головним чином через те, що у 
таких людей відсутнє системне розуміння 
сутності й закономірностей виникнення 
та розвитку протиріч у міжособистіс-
ній взаємодії, наявні лише фрагментарні 
знання й уміння продуктивного вирішен-
ня протиріч.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Наразі у вітчизняній психології зали-

шається дискусійним розуміння проблем-
них ситуацій життєдіяльності, украй мало 
фундаментальних прикладних досліджень 
соціально-психологічних процесів із про-
блемних ситуацій, у тому числі й міжосо-
бистісної взаємодії. Тому існує нагальна 
потреба у вивченні сутності й основних 
видів проблемних ситуацій, закономір-
ностей їхньої взаємодії, виявленні шляхів, 
принципів і чинників гармонізації про-
цесів вирішення протиріч між людьми. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Особливий дослідницький інтерес у 

плані механізмів профілактики та подо-
лання проблемних ситуацій, на наш пог-
ляд, становлять нетрадиційні для психоло-
гії підходи, зокрема такий ресурсний ком-
понент вирішення проблемної ситуації, як 
почуття гумору.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті − здійснити теоретичну про-

блематизацію питання щодо почуття гумо-
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У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми застосу-
вання гумору як засобу ефективної міжособистісної взаємодії у 
проблемних ситуаціях. Обґрунтовано перспективу дослідження 
чинників почуття гумору в психодіагностичному та психокорек-
ційному напрямах.

В статье осуществлен теоретический анализ проблемы при-
менения юмора как средства эффективного межличностного 
взаимодействия в проблемных ситуациях. Обоснована перспек-
тива исследования факторов чувства юмора в психодиагности-
ческом и психокоррекционном направлениях.

In the article the theoretical analysis of the problem of using humor 
as a means of effective interpersonal interaction in problem situations 
is carried out. The prospects for research on factors of humor in 
psychodiagnostic and psychocorrection ways is substantiated.

Ключові слова: почуття гумору, міжособистісна взаємодія, 
соціальна взаємодія, міжособистісний конфлікт, проблемна си-
туація.

Почуття гумору як чинник 
міжособистісної взаємодії 
у проблемних ситуаціях
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ру як засобу ефективної міжособистісної 
взаємодії у проблемних ситуаціях, обґрун-
тувати перспективу дослідження чинників 
почуття гумору в психодіагностичному та 
психокорекційному напрямах.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
У сучасній психології механізми взає-

модії аналізуються переважно як ме-
ханізми певних процесів взаємодії. Так, 
М. Обозов вказує, що в «основі процесів 
міжособистісної взаємодії лежать механіз-
ми наслідування, конформності, вселяння, 
ідентифікації» [1, с. 21]. Часто розгляда-
ються такі механізми, як: рефлексія, ем-
патія, каузальна атрибуція [2-4].
Наявними є спроби виділити загальні 

механізми взаємодії. На думку Р. Кри-
чевського, провідним механізмом міжосо-
бистісної взаємодії є ціннісний обмін між 
суб’єктами (статусами, мотивами, уста-
новками) у процесі реалізації завдань кон-
кретної діяльності [5]. Обозов М. вважає, 
що взаємодія організується й здійснюється 
на основі дії двох основних законів: взаєм-
ної валентності відносин і соціально-пси-
хологічної доцільності [1, с. 21]. 
Взаємодія як процес, що розгортаєть-

ся в часі й просторі, має низку етапів у 
своєму розвиткові. Серед них виділяють: 
просторовий контакт; психологічний 
контакт, у якому реалізується зацікав-
леність суб’єктів у цьому акті взаємодії; 
соціальний контакт, що розглядається як 
спільна діяльність і власне взаємодія як 
низка контактів [6]. На думку М. Аргай-
ла, існує 3 етапи в динаміці взаємодії: 
фізичний контакт, спільне переміщення 
в просторі й спільна групова або масова 
дія [7]. 
Викликає інтерес точка зору М. Риба-

кової, яка виділила п’ять стадій у процесі 
взаємодії: перцептивна; суб’єктна само-
презентація; взаємопрояв; інформаційне 
узгодження; діяльна спільність. Указуючи 
на те, що в процесі взаємодії формуєть-
ся індивідуальне відношення, дослідник 
виділяє в ній: підготовку до сприйняття, 
сприйняття, враження, розуміння, фікса-
цію відносин, підготовку до вираження 
відносин [8].

Уперше питання про функції взаємодії 
порушив Б. Ломов. Аналізуючи спілкуван-
ня як вищу форму взаємодії людей, він 
виділив основну функцію спілкування. 
Призначення взаємодії складається в за-
своєнні конкретним індивідом досвіду, 
виробленого людством, завдяки чому пе-
реборюється обмеженість індивідуального 
досвіду. Крім того, функцією спілкування 
є забезпечення формування спільності ін-
дивідів, що виконують спільну діяльність 
[9, с. 132]. Ним же були сформульовані 
три основних класи функцій спілкування 
як взаємодії: інформаційно-комунікатив-
ний, регуляційно-комунікативний і афек-
тивно-комунікативний. 
Існує значна кількість робіт, у яких до-

сліджуються умови й чинники, що впли-
вають на ефективність взаємодії. Так, 
В. Мясищев указував, що характер взає-
модії залежить від тих міжособистісних 
відносин, які склалися між людьми, а та-
кож від зовнішніх обставин і становища 
тих, хто взаємодіє [10, с. 216]. В узагаль-
неному вигляді ці умови містять у собі: 
умови спілкування й діяльності, ступінь 
взаємозв’язку учасників; цільове й функ-
ціональне призначення групи; час і місце 
взаємодії; індивідуально-психологічні ха-
рактеристики учасників; їх статево-вікові 
розбіжності; стан взаємовідносин сторін 
взаємодії; стан соціальної мікро- та мак-
росередовища взаємодії.
Практично всі соціально-психологіч-

ні явища, що виникають у соціальній 
групі, починаючи з діади, певною мірою 
пов’язані й породжені або детерміновані 
взаємодією. Серед ключових ефектів 
взає модії найбільш часто досліджуються: 
сумісність, згуртованість, злагодженість, 
спрацьованість. Дослідження самороз-
криття й самопред’явлення особистості у 
взаємодії проведено В. Барком і встанов-
лено, що в процесі групової взаємодії най-
більш ефективне рішення приймається за 
чисельності групи рівної 5 особам [11]. 
Професор О. Матеюк установив, що 

де центрація реалізується більш повно в 
умовах кооперації, ніж у конкурентній 
взаємодії [12]. Взаємодія породжує такі 
явища, як: фасилітація, конформізм, сим-
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патія й антипатія, лідерство й підпорядку-
вання тощо.
Теоретичний аналіз досвіду вивчення 

проблеми взаємодії в сучасній психології 
був би неповним без звернення до внеску 
психологів у розроблення цієї проблеми. 
На наш погляд, ними значною мірою зба-
гачене розуміння сутності й змісту цього 
феномена, особливостей його прояву в 
різних умовах. До відповідних досліджень 
можуть бути віднесені: теоретико-методо-
логічний аналіз соціальної взаємодії; до-
слідження міжособистісного спілкування; 
комплексне вивчення міжособистісних 
конфліктів як конкурентного типу соці-
альної взаємодії; розроблення проблеми 
спільної діяльності, у тому числі й педаго-
гічної взаємодії.
Теоретико-методологічний аналіз про-

блеми соціальної взаємодії, зокрема, роз-
крито в роботах Г. Давидова. Відповідно 
до позиції цього вченого, зв’язки й відно-
сини в людському суспільстві творяться 
взаємодією людей або соціальною взаємо-
дією. Останнє існує об’єктивно, незалежно 
від народження конкретного інди віда [13, 
с. 7]. Завдяки соціальній взаємо дії людина 
стає особистістю. Як окремий представ-
ник людського роду, індивід є одночасно 
невід’ємним компонентом (елементом, 
частиною) взаємодії з іншими людьми.
На думку О. Гончарова [14], найваж-

ливішою характеристикою життєдіяль-
ності військовослужбовців є те, що вона 
протікає у формі соціальної взаємодії. Це 
означає, що практично будь-які дії, повся-
кденне життя й служба, різні види бойової 
діяльності військовослужбовців здійсню-
ються як процеси їхньої взаємодії. Уче-
ний виділяє дві основні форми взаємодії 
– спілкування й спільна діяльність. Також, 
як особливий тип взаємодії розглядаються 
протидія, боротьба, соціальні конфлікти.
Виходячи з того, що соціальна взаємо-

дія має свою специфіку, обумовлену її 
стратегічною націленістю на збройну бо-
ротьбу із супротивником у неординарних 
умовах діяльності, Г. Давидов визначив 
істотні особливості соціальної взаємодії, 
а саме: політична визначеність (Збройні 
сили є елементом політичної структури 

суспільства); ідейна спрямованість (виз-
наченість морально-ціннісних регуляторів 
професійної діяльності), технічна озброє-
ність; організованість; вимушеність і нор-
мованість; різнорідність взаємодіючих ін  -
дивідів (соціальна, психофізіологічна то  -
що); дискретність (асиметричність субор-
динаційних відносин); короткостро ко-
вість (зміна учасників взаємодії); засмучу-
ваність (важкі, екстремальні умови) [13].
Аналізуючи управлінську діяльність, 

В. Перевалов запропонував соціально-
психологічну модель взаємодії [15, с. 55]. 
На думку автора, взаємодія містить такі 
етапи: підготовка до сприйняття, сприй-
няття, враження, розуміння, фіксація від-
носин, підготовка до вираження відносин. 
Виділено діагностичні ознаки для харак-
теристики ситуацій взаємодії. 
Значний доробок у теоретичне розроб-

лення конкурентного типу взаємодії здій-
снив О. Анцупов. Протидія розглядається 
автором як складний і важливий спосіб 
взаємодії людини з оточуючим соціаль-
ним середовищем. Соціальна протидія 
може мати різні масштаби: від міжосо-
бистісного конфлікту до світової війни. 
Формами соціальної протидії виступають 
спілкуван ня, поведінка або діяльність, од-
нією з основних цілей якої є завдавання 
морального або матеріального збитку опо-
нентові чи супротивникові. На його думку, 
як одиниця аналізу конфліктної взаємодії 
може бути з успіхом використана конф-
ліктна ситуація, що має певні змістовні 
характеристики, тимчасові й просторові 
межі [16; 17].
Найбільш розробленим і перспективним 

напрямом у вивченні соціальної взаємодії 
є комплексні дослідження конфліктів у 
міжособистісних відносинах. Так, було 
розроблено основи міждисциплінарного 
підходу до дослідження конфліктів, пока-
зано місце психології у створенні міждис-
циплінарної галузі науки – конфліктології. 
Істотно розширено понятійно-категоріаль-
ний апарат, уточнено розуміння сутності 
конфлікту. У ряді досліджень реалізовано 
ретроспективний аналіз конфліктів. На 
великому масиві емпіричних даних ви-
явлено й вивчено основні закономірності 
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їх виникнення, розвитку й вирішення в 
міжособистісних відносинах, проаналізо-
вано особливості у ланці «керівник-під-
леглий». Однак за рамками досліджень 
залишилися такі соціально-психологічні 
процеси взаємодії: мотиваційно-цільова 
динаміка, взаємосприйняття, викривлення 
сприйняття конфліктної ситуації, емоцій-
на взаємодія.
Відповідно до результатів проведеного 

під нашим науковим керівництвом дослід-
ження [18; 19], у проблемних ситуаціях 
емоційна дія між людьми здійснюєть-
ся за допомогою механізму поляризації 
емоцій. Цей механізм характерний не для 
нормальної, а для конкурентної взаємодії. 
Він полягає, на наш погляд, у виникненні 
та циклічному посиленні полярних за мо-
дальністю емоцій, зворотних емоційному 
станові опонента. Якщо в одного учасни-
ка проблемної ситуації з’являється стан 
розгубленості, пригніченості, то це сприяє 
виникненню й закріпленню впевненості 
в іншого. Відчуття засмученості одного 
у зв’язку з його невдалими діями часто 
викликає задоволення і навіть злорадість 
іншого, що, у свою чергу, ще більше при-
гнічує першого учасника. Крім того, оп-
тимістичний настрій, упевненість у своїх 
силах можуть спричинити в іншого боку 
неспокій, підозріливість і навіть пригні-
ченість. Аналіз механізмів емоційної взає-
модії показує, що відображення й особли-
во поляризація емоцій є, по суті, деструк-
тивними психологічними механізмами, 
а емпатія – механізмом конструктивної 
взаємодії.
Найважливішою складовою емоційних 

проявів людини щодо опонента є емоцій-
не ставлення до нього, яке багато в чому 
визначає сприйняття його особистості, 
мотивів, дій і вчинків, реакцію на отриму-
вану від нього інформацію, вибір способів 
взаємодії з ним.
У результаті дослідження виявлено, що 

в процесі розвитку ситуації ставлення до 
опонента в цілому погіршується. Така ди-
наміка характерна для 52,5% ситуацій, у 
кожній третій із них це ставлення не змі-
нюється (35,3%), і лише у 12,2% випадків 
дещо або навіть значно покращується. На 

характер зміни ставлення людини до опо-
нента впливають різні обставини, зокрема, 
образливі дії останнього, порушення ним 
правових або етичних норм, непоступ-
ливість позиції, невиконання зобов’язань, 
реалізація маніпулятивної стратегії. Крім 
того, чим гостріше розвивається ситуація, 
тим вищою є ймовірність того, що став-
лення до опонента погіршиться (табл. 1).
Ескалація проблемної ситуації руйнує 

міжособистісні відносини. Виявлено, що 
найчастіше ставлення до опонента погір-
шується в конфліктних ситуаціях – майже 
в кожних двох із трьох конфліктів. У них 
же ставлення до опонента є найменш ста-
більним.
Найчастіше ставлення до опонента 

не змінюється в проблемних ситуаціях 
(40,0%). Дослідження дало змогу встано-
вити, що зміна ставлення значною мірою 
залежить від ступеня реалізації особистіс-
тю своїх інтересів у процесі вирішення 
проблемних ситуацій. Чим повніше лю-
дина реалізувала свої інтереси в проблем-
ній міжособистісній ситуації, тим краще 
вона ставиться до опонента. І навпаки, 
чим менше їй вдалося домогтися свого в 
результаті вирішення ситуації, тим більш 
неприязним є це ставлення. Таким чином, 
вивчення емоційних переживань як ре-
гулюючої сторони міжособистісної взає-
модії показало, що основною закономір-
ністю емоційних процесів є зростання їх 
регулюючої ролі. Емоції та переживання 
у проблемних ситуаціях є: індикатором 
важкості ситуації; регуляторами власної 
поведінки та опонента; проявом ставлен-
ня до опонента.
З огляду на викладене, є цікавими вис-

новки, зроблені О. Зайвою [20] на підставі 
емпіричного дослідження особливостей 
використання почуття гумору як ресурсу 
психологічного подолання або механізму 
психологічного захисту від надлишкового 
емоційного напруження. Так, авторка виз-
начає почуття гумору як багатовимірний 
психологічний конструкт, що характери-
зується стресозахисним потенціалом. Ос-
танній виявляється в захисті суб’єкта від 
негативних емоцій і станів, виникнення 
яких зумовлене переживанням складних 
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ситуацій життєдіяльності. Рівень травму-
ючого впливу ситуації на суб’єкт залежить 
від її когнітивної оцінки, і саме почуття 
гумору здатне на неї вплинути.
Крім того, О. Зайва, спираючись на тео-

рію формування внутрішнього світу осо-
бистості та визначення його складових, 
пропонує виявляти потенціал почуття гу-
мору як ресурс стресоподолання. Запро-
понована дослідницею модель вивчення 
ролі гумору в подоланні стресу дає змогу 
простежити, яким чином гумор виконує 
задекларовані функції: захист від негатив-
них переживань (тривоги, страху, гніву, 
фрустрації, негативного афекту, заздрощів 
тощо), зниження значущості психотравму-
ючих обставин і розвіювання ілюзій, суб-
лімованого протесту, здобуття визнання й 
поваги з боку інших. 
На думку О. Зайвої, реакція на зовнішні 

обставини, опосередкована зверненням до 
почуття гумору, може виявлятися у двох 
видах: психологічному захисті або психо-
логічному подоланні. У першому випад-
ку використання гумору відбувається як 
результат дії несвідомого, тому суб’єкт 
не дає належної оцінки адаптивній ролі 
гумору в опануванні власних негативних 
переживань. У другому випадку суб’єкт 
свідомо звертається до гумору як ресурсу 
подолання стресу, про що свідчить визнан-
ня ним ролі гумору як засобу опанування 
деструктивних емоцій і думок.
Усвідомлення ролі почуття гумору як 

ресурсу психологічного подолання, на 
думку О. Зайвої, є свідченням загалом 
більш успішного функціонування люди-
ни як суб’єкта життєдіяльності, повнішо-
го прийняття та розуміння себе, своїх 
праг нень і спонукань. Ця ідея знайшла 

емпіричне підтвердження отриманих до-
слідником даних [20]. Згідно з ними, осо-
би, які свідомо звертаються до гумору як 
допоміжного засобу подолання стресу, 
ха  рактеризуються адекватною самооцін-
кою, відкритістю новим міжособистісним 
відносинам і новому досвідові, емоційною 
стабільністю й толерантністю, сумлінним 
ставленням до власного життя та схильні-
стю до експериментування й пошуку аль-
тернатив. Такі особи використовують кон-
структивні стилі гумору (афіліативний та 
самопідтримувальний), не вдаються до не-
конструктивних стратегій психологічного 
подолання (уникнення та нерелевант ної 
поведінки), несвідомо налаштовані на по-
шук компромісу в конфлікті та характери-
зуються високим рівнем стресостійкості. 
На противагу їм, особам, які викорис-

товують почуття гумору з іншою метою 
(психологічного захисту або привертання 
уваги оточуючих), притаманний високий 
рівень нейротизму й тривожності, неаде-
кватна самооцінка та низький рівень са-
моконтролю, ригідність у поведінці за 
складних умов, низький рівень стресостій-
кості. Такі особи переважно застосовують 
неконструктивні стратегії психологічно-
го подолання й характеризуються підсві-
домою агресивною позицією в ситуації 
конфлікту. Подібні риси можуть, у свою 
чергу, свідчити про переживання низки 
невирішених внутрішньоособистісних 
конфліктів.
Âèñíîâêè
Узагальнюючи результати проведе-

ної теоретичної проблематизації питання 
щодо почуття гумору як засобу ефективної 
міжособистісної взаємодії у проблемних 

Тип проблемної 
міжособистісної ситуації

Емоційне ставлення до опонента

Покращилося Не змінилося Погіршилося
Проблемна ситуація 16,0 40,0 44,0
Передконфліктна ситуація 10,6 30,9 58,5

Конфліктна ситуація 9,1 27,3 63,6

Таблиця 1
Зміна емоційного ставлення до опонента залежно від типу 

проблемної міжособистісної ситуації (у %)
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ситуаціях, робимо такий висновок. Поряд 
із традиційно розроблюваними у психоло-
гії напрямами гармонізації міжособистіс-
ної взаємодії у проблемних ситуаціях, од-
ним із принципово нових і перспективних 
є такий, що розглядає почуття гумору як 

ресурс психологічного подолання емо-
ційних конфліктогенних чинників. При 
цьому почуття гумору становить науково-
практичний інтерес у контексті вказаної 
проблеми в психодіагностичному, псих-
окорекційному та психопрофілактичному 
аспектах.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У час економічної нестабільності ма-

теріальне стимулювання спроможне як-
найкраще підвищити професійну мотива-
цію педагогів. Проте не на всі показники 
фахової діяльності впливає матеріальне 
стимулювання, що доводять результати 
впровадження в одній із гімназій м. Києва 
рейтингової системи оцінювання.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
У працях вітчизняних учених (А.Г. Ядо-

ва, А.Г. Здравомислова, В.П. Рожина, Л.С. 
Бляхмана, Н.Ф. Наумової, І.Ф. Бєлової та 
інших) розглянуто процес формування та 
функціонування мотивації. Специфіку мо-
тивації продуктивної діяльності вчителів 
досліджували вітчизняні вчені (Т.П. Афа-
насьєва, А.К. Байметов, А. Бакурадзе, Н.В. 
Журін, Ю.М. Забродін, Н. Зубов, B.C. Ла-
зарєв, А.К. Маркова, М. Мітіна, В.Н. Нікі-
тенко, Т.І. Пуденко, Б.А. Сосновський, 
К.М. Ушаков, Б. Фідлер, Р.Х. Шакуров та 
інші).

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Аналіз останніх публікацій дає змогу 

стверджувати, що незважаючи на значну 
кількість робіт зарубіжних і вітчизняних 
учених практично немає спеціальних до-
сліджень, у яких простежувалась би ап-
робація результатів системи заходів щодо 
оптимізації мотивації педагогів, а саме, 
рейтингової системи оцінювання.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є розгляд заходів щодо 

апробації оптимізації мотивації педагогів 
за допомогою опитувальника О.О. Бірюка 
та визначення результативності рейтинго-
вої системи оцінювання.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Багатьма дослідниками розроблялися 

різні системи, методи, моделі та концепції 
щодо підвищення мотивації педагогічних 
працівників. Зокрема, Н.Ш. Чинкіною зап-
ропоновано авторську концепцію систем-
но-стадіального стимулювання мотивації 

О.О. Бірюк
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У статті розглянуто заходи щодо апробування та визначен-
ня ефективності рейтингової системи оцінювання професійної 
діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних 
закладів нового типу. Запропоновано авторський опитувальник 
та визначено за його допомогою результативність рейтингової 
системи оцінювання педагогічних працівників.

В статье рассмотрены меры по апробации и определению 
эффективности рейтинговой системы оценивания профессио-
нальной деятельности педагогических работников общеобра-
зовательных учебных заведений нового типа. Предложен авто-
рский опросник и определена с его помощью результативность 
рейтинговой системы оценивания педагогических работников.

The article deals with arrangements for trial run and determine 
the effectiveness of rating system of assessment professional work of 
teachers of general educational institutions of new type. The author 
proposed the author’s questionnaire and defined the effectiveness of 
the proposed rating system of assessment teachers. 

Ключові слова: опитувальник, рейтингове оцінювання, пе-
дагог, мотивація, заробітна плата, методична робота, іннова-
ційна діяльність, міжнародна діяльність, соціально-гуманітарна 
діяльність, наукова діяльність.

Рейтингова система оцінювання як метод 
мотивації педагогічних працівників
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творчого саморозвитку вчителя [1]. Реко-
мендації щодо вдосконалення механізмів 
мотивації в організаціях, спрямовані на 
підвищення соціально-психологічного 
ефекту мотивації, розробив С.М. Талтинов 
[2], Л.О. Сущенком створено й теоретично 
обґрунтовано модель стимулювання про-
фесійного самовдосконалення вчителів по -
чаткових класів у післядипломній освіті [3]. 
Запропоновано Ю.С. Поволяєвою систем-
но-цільову модель забезпечення ефектив-
ної мотивації педагогічних кадрів, що вклю-
чає структуру необхідних і достатніх для 
цього дій і результатів, створено органі-
заційний механізм заохочення активності 
вчителів, що визначає хто, що, як і з якою 
періодичністю повинен для цього робити і 
які результати отримувати [4]. Розроблено 
С.В. Бажановою психолого-акмеологічний 
супровід розвитку мотива ції професійно-
педагогічної діяльності ви кладача вузу, 
що забезпечує оптимізацію її розвитку на 
етапі післявузівського навчання [5].
Для запровадження ефективної системи 

матеріального стимулювання, пропонуємо 
створити рейтингову систему оцінювання 
педагогічних працівників. Такий підхід 
відіграє важливу роль у системі управлін-
ня людськими ресурсами в навчальному 
закладі; є ключовим інструментом для 
керівників, що дає змогу інформувати та 
узгоджувати цілі й завдання організації 
із зусиллями державних службовців, а 
також інструментом перегляду та зміни 
напряму зусиль посадових осіб; зазвичай 
пов’язаний із системою заохочення (моти-
вування), може визначати рішення щодо 
просування по службі та преміювання; 
слугує засобом діагностування, визначен-
ня потреб працівників у навчанні та роз-
витку.
Щоб з’ясувати, як саме запровадження 

рейтингової системи оцінювання вплину-
ло на ставлення педагогів до навчальної, 
наукової, соціально-гуманітарної, іннова-
ційної та міжнародної діяльності, запро-
поновано скористатися опитувальником 
О.О. Бірюка, що складається з п’яти запи-
тань:

1. Чи берете ви участь у методичній ро-
боті?

2. Чи займаєтеся ви науковою діяльністю?
3. Чи берете ви участь у соціально-гума-

нітарній роботі?
4. Чи займаєтеся ви інноваційною діяль-

ністю?
5. Чи займаєтеся ви міжнародною діяль-

ністю?
Відповіді на ці запитання можуть бути 

такими: «так, іноді», «так, регулярно». За 
відповідь «так, іноді» зараховується 1 бал, 
а за відповідь «так, регулярно» − 2 бали.
Нами було проведено опитування вчи-

телів двох гімназій м. Києва: початкове 
та повторне (через рік після застосування 
рейтингової системи оцінювання в одній 
з них). 
Початкові дані щодо активності вчи-

телів у педагогічній діяльності обох гім-
назій практично не відрізнялися. Праців-
ники більше уваги приділяли методичній 
і соціально-гуманітарній роботі, тобто тій, 
що безпосередньо пов’язана з виконанням 
обов’язків. Однак діяльність, що сприяє 
саморозвиткові особистості була на дру-
гому плані або не проводилась. Найменше 
уваги приділялося міжнародній сфері, до 
речі, це не завжди залежить від педагогів, 
оскільки не всі навчальні заклади запро-
ваджують програми участі в міжнародній 
діяльності
У нашому випадку гімназії давали мож-

ливість педагогам займатися міжнарод-
ною та інноваційною діяльностями, але на 
заваді ставали такі фактори: відсутність 
підтримки і допомоги з боку керівників, 
брак часу, обмежені ресурси, певні жит-
тєві обставини тощо. 
Порівняльні результати досліджень у 

гімназії 1, де було запроваджено рейтин-
гову систему, є такими (рис. 1):
У результаті застосування рейтингової 

системи в гімназії 1 мотивація педагогів 
до професійної діяльності за визначени-
ми критеріями збільшилась на 101,18%, а 
саме: участь у методичній роботі зросла на 
94,44%; у науковій − на 64,28%; у соціаль-
но-гуманітарній − на 50%; в інноваційній 
− на 173,68%; у міжнародній – на 400%.
Ми вважаємо, що таке зростання спри-

чинене підвищенням мотивації педагогів. 
Рейтингове оцінювання ґрунтується на 



134

Правничий вісник Університету «КРОК»

матеріальному способі мотивації, тому 
можна зробити висновок, що в час еко-
номічної нестабільності матеріальне сти-
мулювання якнайкраще підвищує моти-
вацію працівників освіти до педагогічної 
діяльності. Хоча нині праця в нашій країні 
подекуди розглядається лише як засіб за-
робітку, можна припустити, що потреба 
в грошах зростатиме до певної межі, яка 
залежить від рівня життя, після чого гроші 
стануть умовою нормального психологіч-
ного стану, збереження людської гідності. 
У цьому разі як домінуючі виступатимуть 
потреби у творчості, досягненні успіхів 
тощо. 
Розглянемо порівняльні результати до-

сліджень у навчальному закладі (гімназія 
2), де не було впроваджено рейтингову 
систему (рис. 2)
Після проведення опитування педагогів 

гімназії 2, у якій не застосовувалася рей-
тингова система оцінювання, ми побачи-
ли, що мотивація вчителів до професійної 
діяльності за визначеними критеріями 

зросла на 7,05%, а саме: у методичній ро-
боті зменшилася на 1,92%; у науковій − 
зросла на 9,09%; у соціально-гуманітарній 
− зменшилася на 14,63%; в інноваційній − 
зросла на 71,43%; у міжнародній – зрос-
ла на 31,25%. Як бачимо, зміни мають 
незначний і неоднорідний характер. Така 
ситуація могла бути спричинена впливом 
зовнішнього середовища, наприклад: змі-
нами на державному рівні, у сімейному 
житті тощо.
Після проведення анкетування в обох 

гімназіях за методикою Є.П. Ільїна «Мо-
тиви вибору діяльності викладача», мето-
диками «Визначення спрямованості осо-
бистості педагога», «Бар’єри педагогічної 
діяльності», «Виявлення установок «праця 
− гроші» (О.Ф. Потьомкіна), опитуваль-
ником Є.І. Рогова «Професійна спрямо-
ваність вчителя», через рік після застосу-
вання рейтингової системи оцінювання в 
гімназії 1, виявлено, що рейтингова систе-
ма оцінювання вплинула не на всі показ-
ники (рис. 3; 4). Наприклад, мотиви вибо-
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ру діяльності викладача формуються у сві-
домості особистості ще до початку роботи 
в навчальному закладі, тому організаційна 
структура гімназії не може впливати на ці 
показники. Зміна професійної спрямова-
ності педагога залежить від його поглядів, 
характеру, звичок, що формуються протя-
гом усього життя, тому незначний вплив на 
це може мати будь-яка зміна в зовнішньо-
му середовищі, у тому числі, й рейтингова 
система оцінювання. Відповіді за методи-
кою Ф. Херцберга можуть змінюватися 
лише в тому разі, якщо потреби, згадувані 
педагогами в попередніх відповідях, бу-
дуть повністю задоволені, але цей процес 
відбувається повільно, тому за рік значних 
змін не сталося. Після запровадження рей-
тингової системи оцінювання в гімназії 1 
змінилися показники методики «Бар’єри 
педагогічної діяльності», що свідчить про 
позитивне сприйняття вчителями запро-
понованої мотиваційної системи, а саме: 

вони зазначають, що з’явилася підтримка 
і допомога щодо професійної діяльності з 
боку керівництва, їх стала більше стиму-
лювати організація праці в закладі, увага 
керівників, можливість отримання визнан-
ня в колективі. 
Загалом показники цієї методики в гім-

назії 1 підвищилися на 4,96% (рис. 3). 
Показники цієї ж методики в гімназії 2 

підвищилися лише на 0,19%, що свідчить 
про неналежну увагу керівництва гімназії 
до усунення бар’єрів педагогічної діяль-
ності (рис. 4). 
Однак незважаючи на сталість деяких 

показників, загалом кількість балів, набра-
них гімназією 1 через рік після застосу-
вання рейтингової системи, збільшилась 
на 2,11%, а гімназією 2 − лише на 0,13%. 
Такі результати знову ж таки доводять 
дієвість рейтингової системи оцінювання 
педагогів загальноосвітніх навчальних за-
кладів.
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У цілому, після впровадження нової 
системи заохочення активності вчителів 
підвищився рівень їх участі в житті гім-
назії, стала більш згуртованою робота 
класних команд, збільшилася кількість 
обговорень проблем навчального закладу 
та пропозицій щодо їх вирішення, покра-
щилися взаємини в колективі. 
У поточній навчально-виховної діяль-

ності позитивні зміни полягали в підви-
щенні, порівняно зі стандартом, вимог до 
результатів навчання (розроблено модель 
випускника школи, визначено на її основі 
вимоги до випускників ступенів основної 
та початкової школи), розпочато роботу 
із запровадженням передпрофільного та 
профільного навчання, застосовано нові 
педагогічні технології. 
Зафіксовано підвищення активності 

вчителів у вдосконаленні освітнього про-
цесу щодо інноваційної діяльності. Її по-
казниками можна вважати: збільшення 
частоти обговорення педагогічних ново-
введень у гімназії; зростання кількості 
вчителів, які беруть участь у розробленні 
пропозицій стосовно поліпшення роботи 
закладу; збільшення кількості впровад-
жених у навчальний процес освоюваних 
ново введень. 
Підвищення активності вчителів щодо 

діяльності із саморозвитку проявилося у 
визначенні ними цілей особистого профе-
сійного розвитку, збільшенні часу, виділе-
ного кожним для вивчення фахової літера-
тури, зростання кількості заявок на відві-
дування курсів і семінарів з проблемних 
питань. 
Ці зміни здебільшого визначаються мо-

тиваційним середовищем навчального за-
кладу. 
Періодичний аналіз дієвості використа-

них методів стимулювання і коректуван-
ня системи за результатами аналізу, а та-
кож залучення педагогів до пошуку ідей 
підвищення якості та результативності 
їх діяльності створюють передумови для 
постійного вдосконалення мотиваційного 
процесу. 
Âèñíîâêè 
Перепроектування і коректування сис-

теми мотивації − процес якщо не безпе-
рервний, то, принаймні, циклічний. Із 
пли ном часу існуючі механізми стимулю-
вання неминуче втрачають актуальність і 
ефективність. Тому важливим є періодич-
не проведення моніторингу дієвості систе-
ми стимулювання та її відповідності цілям 
і завданням діяльності закладу. За такої 
умови процес перепроектування матиме 
плановий, а не екстрений характер.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Діяльність організації залежить від без-

перервної та ефективної діяльності всіх її 
структурних складових, а також від діяль-
ності кожного співробітника як носія без-
пеки та небезпеки одночасно. Найактуаль-
нішою складовою безпеки організації є її 
психологічна складова. Психологічна без-
пека визначається як інтегративна кате-
горія, оскільки містить низку складових: у 
якості процесу, стану, характеристик осо-
бистості; а також на декількох рівнях: на 
рівні суспільства, локального середовища 
мешкання, особистості.
Дієздатність організації також визна-

чається щирістю та відвертістю її спів-
робітників, оскільки люди, які працюють 
разом, повинні прогнозувати спільні дії, 
створювати гармонічні та позитивні від-
носини. Нерідко зниження ефективності 
діяльності організації відбувається через 
співробітників із низькими моральними 
якостями та сумнівними етичними норма-
ми.
Методи забезпечення психологічної 

безпеки організації є досить поширеними 
й ефективними, вони постійно вдоскона-

люються й аналізуються з метою підви-
щення якості та розширення можливостей 
їх використання.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Спілкування протягом усього існування 

людства було найважливішим аспектом 
спільної діяльності. Методи оцінки щи-
рості співрозмовників є різноманітними, 
до них належить і візуальна діагностика. 
У широкому розумінні вона призначена 
для оцінки індивідуально-психологічних 
особливостей людей за допомогою невер-
бальних засобів комунікації, під якими 
розуміється все те, про що людина «го-
ворить», не використовуючи мову, тобто 
– поза, міміка, жести, хода, манери тощо. 
Вивчення невербальних засобів комуні-

кації має багаторічну історію, оскільки на 
емпіричному рівні люди їх використову-
ють стільки, скільки існує спілкування за 
допомогою мови рухів тіла, тобто протя-
гом більш ніж мільйона років. Наріжним 
каменем у вивченні цієї проблеми стали 
роботи Ч. Дарвіна, що стимулювали су-
часні дослідження в галузі «мови тіла», а 
багато його ідей і спостережень визнані 
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У статті розглянуто можливості візуальної діагностики у 
вирішенні завдань психологічного забезпечення ефективності 
діяльності організацій, оцінки щирості партнерів по спілкуван-
ню. Актуальним є науково-теоретичне обґрунтування цього ме-
тоду та питання забезпечення його надійності й валідності.

В статье рассмотрены возможности визуальной диагности-
ки в решении задач психологического обеспечения эффективнос-
ти деятельности организаций, оценки искренности партнеров 
по общению. Актуальным является научно-теретическое обос-
нование этого метода и вопросы обеспечения его надежности 
и валидности.

The acticle considers the possibility of diagnostic imaging in solving 
the problemsmore efficiently to ensure the psychological activities of 
organizations that assess the sincerity of partners in communication. 
Relevant is the scientific study of this methodtereticheskoe and issues 
of reliability and validity.

Ключові слова: візуальна діагностика, партнери по спіл-
куванню, діагностика хибних повідомлень, кінесика, такесика, 
проксеміка.

Можливості візуальної діагностики 
у психологічному забезпеченні організації
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на сьогодні дослідниками всього світу. 
Відтоді вченими було виявлено й зареєст-
ровано понад 1000 невербальних знаків і 
сигналів. Наукове вивчення цього явища 
активно розпочалося із 70-х рр. ХХ ст., 
з’явився новий тип ученого – фахівець у 
галузі невербаліки. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
У сучасній літературі недостатньо роз-

роблені та визначені методи візуальної 
діагностики у вирішенні завдань психоло-
гічного забезпечення ефективності діяль-
ності організацій та методики оцінки щи-
рості партнерів по спілкуванню.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є визначення найбільш 

продуктивних і перспективних напрямів 
дослідження в галузі візуальної діагнос-
тики, методів їх реалізації для подальшого 
практичного використання у поєднанні з 
іншими психологічними, психодіагнос-
тичними та психофізіологічними метода-
ми обстеження особистості.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Метод візуальної психодіагностики 

при  значений для оцінки психологічних 
характеристик людей за їхніми зовнішні-
ми проявами [1]. Невербальні прояви, як 
довільні, так і мимовільні, спочатку буду-
чи доцільною реакцією в ситуаціях захис-
ту (неприйняття, відторгнення), нападу 
(прийняття, присвоєння), зосередження 
(очікування, ритуали, перехідні стани), у 
передвербальний період еволюції людини 
були самостійним засобом комунікації, 
а у вербальному періоді закріпилися як 
напівсвідомий виразний засіб, зберігши 
функції попередніх етапів. Фахівці дійшли 
висновку, що 60-80% інформації в процесі 
взаємодії людей передається за допомогою 
невербальних засобів спілкування й лише 
20–40% – за допомогою слів. Невербальні 
ознаки в 1,4–4 рази є більш інформативни-
ми, ніж вербальні.
До цього методу належать декілька на-

прямів досліджень [1]:
1. Кінесика – (від грец. кінесис – рух), 

вивчає відображення поведінки людини 

в її невербальних проявах, яке може бути 
значущим в інтерпретації вербальної ін-
формації: міміка – рух м’язів обличчя; 
пантоміміка – рух усього тіла; вокальна 
міміка – інтонація, тембр, ритм, вібра-
то голосу; просторовий малюнок – тери-
торіальне розташування; експресія – ви-
разність, сила прояву почуттів.

2. Такесика – спеціальна галузь психо-
логії невербальної поведінки, що вивчає 
жести-дотики і базується на двох основ-
них елементах – фізичному контакті й 
розташуванні тіла в просторі. Фізичний 
контакт у вигляді дотиків, погладжувань, 
поцілунків, поплескувань є важливим за-
собом взаємодії між людьми. Незважаючи 
на те, що тактильно-кінестетична система 
дає менш точну, ніж зір, інформацію про 
іншу людину, у ряді випадків є можливим 
її пріоритет в організації процесу спілку-
вання.

3. Проксеміка (від англ. proximity – 
близькість) – галузь соціальної психології 
та семіотики, що займається вивченням 
просторової та часової знакової системи 
спілкування, у якій простір і час організа-
ції процесу спілкування мають значеннєве 
навантаження як компоненти комуніка-
тивної ситуації. Антрополог Едвард Холл 
(Edward T. Hall) у 1950-х рр., досліджуючи 
особистісний простір людини в її повсяк-
денній поведінці, позначив цим терміном 
міжсуб’єктну відстань у ході спілкування, 
комфортність якого залежить від багатьох 
культурно детермінованих факторів (нап-
риклад, східні культури допускають мен-
шу відстань у процесі спілкування, ніж 
західні). Холл виділив чотири міжсуб’єкт -
ні зони: інтимну (0 – 0,5 м), персональну 
(0,5 м – 1,2 м), соціальну (1,2 м – 3,65 м), 
суспільну (3,65 м і більше). 
Учений А. Штангель [2], досліджую-

чи метод візуальної психодіагностики, ді-
йшов висновку, що в його основі лежить 
принцип єдності тіла й душі людини й 
сформулював закон прояву:

1. Кожен душевний рух щільно по-
вʼязаний із тілесним рухом.

2. Кожен тілесний рух втілює властиве 
спонукання, яке притаманне сприйнятому 
почуттю.
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3. Кожен тілесний рух у своєму спону-
канні спрямований на мету душевного пе-
реживання.
Невербальна поведінка є відображен-

ням несвідомої психічної діяльності й у 
порівнянні з мовною набагато меншою 
мірою контролюється свідомістю. Цей 
факт пояснює те, що аналіз невербальних 
реакцій людини є одним із найбільш ре-
зультативних методів діагностики щирості 
співрозмовників. На думку А.В. Коврова 
[3], це обумовлено психічною діяльністю 
підсвідомості, що працює поза особистіс-
ним контролем людини, тому невербаль-
ні сигнали дуже важко підробити, це дає 
можливість довіряти такій мові більше, 
ніж словам. Вербальні й невербальні ре-
акції збігаються в такій мірі, що добре 
підготовлений фахівець із голосу може ви-
значити, який рух робить людина під час 
проголошення певної фрази.
Науковці В.А. Пронніков та І.Д. Лада-

нов, досліджуючи людську поведінку з 
тієї позиції, що вона є не хаосом рухів, а 
детермінованою системою дій, визначили 
шкалу нещирості [4]: фізіологічні реак-
ції (почервоніння й збліднення обличчя, 
сльози, виділення поту на різних ділянках 
тіла, почастішання дихання, перехоплен-
ня подиху, тремтіння в колінах, сухість у 
роті); рух ніг (перебирання ногами, висту-
кування дробу по підлозі, удари ногами по 
ніжках столу, інших предметах); сигнали 
корпусу тіла; суперечлива жестикуляція; 
рухи обличчя (усмішка, рух бровами, 
рухи губами, звуження й розширення зі-
ниць очей, напруження мʼязів чола, зміна 
контуру губ, рота); вербальні реакції (мо-
влення). 
Розглянемо найбільш інформативні оз-

наки з погляду діагностики неправди.
1. Особливості голосу й мовлення. На 

думку низки авторів [5; 4; 2; 6], ця ознака 
віднесена до найбільш характерних ознак 
стресу, що проявляється під час передачі 
хибної інформації, а саме: поява пауз у від-
повідях на запитання, які не повинні були 
викликати ускладнень; мимовільна зміна 
інтонації, темпу мовлення та тембру голо-
су; поява тремтіння в голосі та хрипоти; 
заковтування слів, складів; заїкуватість, 

неясні звуки; неадекватний наголос на ок-
ремих складах; занадто швидкі відповіді 
на запитання, які повинні змусити замис-
литися; поява в мовленні висловлювань, 
нетипових для цієї людини у звичайному 
спілкуванні; демонстративне підкреслення 
(виділення) за допомогою мовних засобів 
(інтонації, паузи), яких-небудь фрагментів 
переданої інформації, маскуючи або спот-
ворюючи дійсне відношення до неї. 
Остання ознака віднесена до групи при-

йомів, що свідомо використовуються для 
дезорієнтації, і може бути використана 
як індикатор неправди при зіставленні з 
іншими даними. У повсякденній практи-
ці про такі випадки говорять, що людина 
«переграла», намагаючись що-небудь до-
нести іншій. 
Однією з причин, за якої аналіз змін го-

лосу сприяє успішній індикації нещирості 
є та, що людина через акустику черепа й 
інших особливостей сприйняття власного 
мовлення чує себе інакше, ніж говорить 
насправді. Люди, які намагаються збре-
хати, прагнуть контролювати поведінку, 
у тому числі звучання голосу, але не мо-
жуть точно знати, наскільки їм це вдало-
ся, оскільки здійснити повний контроль за 
звучанням свого голосу досить важко [7]. 
Це можна перевірити, записавши власну 
промову на будь-який електронний носій. 
Також існують немовні виразні якості 

голосу, що свідчать про емоційне забар-
влення: специфічні звуки – сміх, кашель, 
подихи, шепіт, плач тощо; нульові звуки – 
паузи; звуки супроводу – «е-е-е», «хм-хм» 
тощо. Так, П. Екман звертав увагу не те, 
що в голосі найбільш відомими вокальни-
ми показниками хибності є паузи (занадто 
тривалі або занадто часті) та мовні помил-
ки, наприклад, звуки «а-а-а», «е-е-е», пов-
тори на зразок «я, я, я гадаю, я дійсно...», 
частини слів «мені дій-дійсно подобалося 
це» [6]. Найбільш документально підтвер-
дженим показником емоційного пережи-
вання є висота голосу. Понад 70% людей 
у стані стурбованості підвищують голос. 
Однозначно не вивчено, чи змінюється ви-
сота голосу при хвилюванні, стражданні, 
відразі, презирстві. Деякі вчені вважають, 
що голосне, швидке мовлення характер-
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не для гніву або страху, а більш тихе й 
повільне – для суму.

2. Рух очей та міміка обличчя. На від-
міну від голосу, людині краще вдається 
контролювати власне обличчя. На думку 
американських дослідників П. Екмана та 
В. Фрізена [8], обличчя краще пристосо-
ване до неправди, оскільки має значну ін-
формаційну ємність.
Учені В.А. Пронніков та І.Д. Ладанов 

пропонують таку схему оцінки нещирих 
рухів обличчя [4]: морфологія рухів об-
личчя; тривалість експонування; дореч-
ність рухів; мікроекспресії. Якщо емоції 
виникають, зміни відбуваються автома-
тично, без свідомого вибору або довільної 
регуляції, люди не можуть цілеспрямова-
но обирати, коли їм відчувати ту чи іншу 
емоцію, а також демонструвати або ні 
власну експресію. Не існує такої кнопки, 
на яку можна було б натиснути та перерва-
ти емоційні реакції, за власним бажанням 
досить складно управляти, контролювати 
й маскувати свою поведінку. Більшість 
людей вважає, що саме слова й експресія 
обличчя є найінформативнішими індика-
торами хибності, що піддаються контро-
лю. Люди переконані в тому, що відпові-
датимуть за слова, а не звучання голосу, 
експресію обличчя або рухи тіла. При ць-
ому мовлення контролюється краще, ніж 
обличчя, тому що слова легше відрепети-
рувати. Експресія обличчя – це система, 
що складається із двох частин: довільної й 
мимовільної. Обличчя напряму пов’язане 
із зонами мозку, які включені в емоцію, 
а слова – ні. Коли виникає емоція, м’язи 
обличчя починають збуджуватися мимо-
волі, експресії обличчя, що виникають 
безпосередньо після виникнення емоції, 
є спонтанними, тому можуть бути такими 
складними, змішаними й загадковими.
Учені, досліджуючи невербальні озна-

ки хибності, виділили такі [9; 84 11; 12; 
14; 22]: 

• «погляд, що бігає» – це найбільш по-
ширена за використанням ознака, обумов-
лена тим, що людині, яка не звикла до не-
правди або відчуває тривогу з інших при-
чин, під час повідомлення хибної інфор-
мації важко витримувати погляд партнера 

по спілкуванню, й через це вона відводить 
погляд убік; 

• легка усмішка – вона часто супровод-
жує хибне висловлення та дає змогу при-
ховувати внутрішнє напруження, однак не 
завжди виглядає досить природно, також 
може бути формою прояву індивідуально-
го стилю спілкування; 

• мікронапруженість мʼязів обличчя 
– під час повідомлення хибної інформа-
ції по обличчю начебто «пробігає тінь», 
зумовлена короткочасним напруженням у 
виразі обличчя, що триває долі секунди; 

• концентрація уваги на обличчі парт-
нера по спілкуванню під час повідомлен-
ня хибної інформації – намагання оцінити, 
наскільки успішно вдалося ввести його в 
оману; 

• вегетативні реакції – почервоніння 
обличчя або його окремих частин, посми-
кування губ, розширення зіниць ока, при-
скорене моргання й інші зміни, характерні 
для почуття сорому й інших емоцій, що 
супроводжують хибність на підсвідомому 
рівні в людей, які до цього не звикли та 
відчувають незручність; 

• рухи зіниць очей.
Останню ознаку варто розглянути де-

тальніше, оскільки вона є обʼєктом вив-
чення фахівців із нейролінгвістичного 
програмування (НЛП). Бендлер і Грин-
дер у 70-х рр. ХХ ст. розпочали вивчати 
патерни рухів зіниць очей людини під 
час процесу думання та говоріння. Вони 
дійшли висновку, що реакції руху зіниць 
очей є найбільш інформативними через 
наочну репрезентацію внутрішнього світу 
людини й співвідносяться з певними ви-
дами поводження, пошуку інформації. Ці 
систематичні патерни поводження були 
природно формалізовані в модель, назва-
ну «ключами доступу» до актуальної реп-
резентативної системи. 

3. Відповідність жестів і поз змістові 
інформації. Як вважають фахівці, люд-
ське тіло є хорошим індикатором нещи-
рості [10; 11; 1; 8]. Ця думка ґрунтується 
на тому факті, що підсвідомість людини 
працює автоматично й незалежно від неї – 
тіло може демонструвати сигнали, що су-
перечать вербальній інформації. На думку 
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П. Екмана, тіло є хорошим джерелом для 
просочування дійсних переживань, ос-
кільки на відміну від обличчя або голосу 
більшість рухів тіла прямо не пов’язані 
із зонами мозку, включеними в емоції. І 
хоча управляти рухами тіла не складно, 
більшість людей цього не робить, оскіль-
ки вважає, що інформативними є слова та 
обличчя. Він визначив типи рухів, які мо-
жуть бути індикаторами хибної інформа-
ції [6]: емблеми – потискування плечима й 
жести пальцями; ілюстратори – жести, що 
супроводжують мовлення, під час пові-
домлення хибної інформації їхня кількість 
зменшується, як ознака придушення емо-
цій; маніпулятори – безцільні, хаотичні 
рухи: потирання, почісування, щипання, 
стискання, при емоційному збудженні 
їхня кількість зростає; поза.
Дослідник А. Піз визначив ряд жестів, 

що, на його думку, супроводжують хиб-
ність висловлювань [12]: «рука до облич-
чя»; «прикриття рота» (долонею, пальця-
ми або кулаком, а також покахикування із 
прикриттям рота); «дотик до носа»; «від-
тягування коміра».
Здійснюючи дослідження в галузі не-

вербальної діагностики хибності, А.В. Ков-
ров [3] вивів ряд правил:

• для правильного прочитання всіх сиг-
налів (ознак) хибності необхідно врахову-
вати контекст розмови й попередні жести 
співрозмовника;

• наявність при відповіді на релевант-
ні запитання жестів, що сигналізують про 
хибність;

• наявність декількох сигналів, що мо-
жуть свідчити про хибність (наприклад: 
спрямований убік погляд і торкання ру-
кою носа);

• неодноразове використання жестів, 
що можуть свідчити про хибність, під час 
відповіді на одне й теж запитання;

• поряд із жестами, що можуть свідчи-
ти про хибність слів, при відповіді на ре-
левантне запитання людина змінює свою 
позу й закривається.
Аналіз використання методів візуальної 

діагностики свідчить про те, що більшість 
людей вірить в існування певних ознак 
хибної інформації, проте надійних інди-

каторів лжі не існує, жодна з ознак (жест, 
вираз обличчя, посмикування мʼяза) сама 
по собі не свідчить про свідому хибність 
інформування. Існують лише ознаки, які 
вказують на те, що людина погано під-
готовлена та є показники емоцій, які не 
відповідають її лінії поведінки. Єдиний 
спосіб, що дає змогу зменшити кількість 
помилок – це будувати оцінки на основі 
зміни в поведінці людини. Необхідно по-
рівнювати звичайну поведінку з тим, що 
вона демонструє під час бесіди. 
У процесі оцінки невербальних ознак 

нещирості співрозмовника варто дотри-
муватися таких правил:

1. За наявності якоїсь значимої особ-
ливості поведінки в тій чи іншій ситуації 
необхідно зафіксувати її при повторенні 
ситуації, а також в інших ситуаціях, що 
відрізняються від первинної. Це дасть змо-
гу відокремити випадкові збіги від стійких 
закономірних звʼязків.

2. Не поспішати з висновками, оскільки 
будь-яке припущення щодо психічної ре-
альності, яке зумовило певну поведінку, 
вимагає перевірки, зіставлення з альтер-
нативними гіпотезами.

3. Розглядати приватні умови появи 
спостережуваної поведінки у зіставленні 
із загальною ситуацією (ситуативні чин-
ники, вікові особливості тощо), що дає 
змогу найбільш точно зрозуміти зміст 
спостережуваного.

4. Реєстрацію даних спостереження 
бажано проводити постфактум, щоб не 
вносити додаткових перекручувань у спо-
стережувану поведінку. Запис повинен 
бути фактологічним, містити не лише ви-
сновки, а й опис ситуації та зафіксованих 
явищ.

5. Результати візуальної діагностики 
оцінюються в комплексі з усіма наявними 
даними про людину.

Âèñíîâêè
Візуальна діагностика є перспектив-

ним та дієвим напрямом психодіагности-
ки і набуває дедалі більшої популярності. 
Сфери її застосування досить стрімко роз-
ширюються та знаходять практичне вико-
ристання у психологічному забезпеченні 
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діяльності організації на різних їх етапах. 
Діагностична гіпотеза за результатами ме-
тодів візуальної діагностики є орієнтов-
ною, результати візуальної діагностики 
оцінюються в комплексі з усіма наявними 
даними про обʼєкт обстеження.
Використання методів візуальної діа-

гностики і прийомів одержання й оцінки 
інформації вимагає обережного підходу й 
дотримання певних вимог: 

• усвідомлено ставитися до них; 
• розуміти їхню природу; 

• враховувати індивідуальні відмінно-
сті людей;

• керуватися засадами системності й 
цілісності в їхній оцінці;

• враховувати контекст ситуації в ха-
рактері їхніх оцінок.
Комплексний підхід у вирішенні за-

вдань діагностики достовірності інформа-
ції парт нерів по спілкуванню, з викори-
станням декількох методів, що взаємодо-
повнюють і взаємоконтролюють, допомо-
же уникнути помилок у процесі формулю-
вання висновків.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Психологія праці та психологія діяль-

ності в особливих умовах, як відомо, не 
замикаються на окремих професіях, а 
розробляють загальні принципи організа-
ції професійної діяльності та її вдоскона-
лення. Наш дослідницький інтерес спря-
мований на висвітлення професіоналізму 
прикордонників.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Прикордонник (як керівник і фахівець) 

є представником професій типу «людина-
людина», «людина-суспільство» [1, с. 116-
117]. Слід додати, що діяльність у системі 
Державної прикордонної служби України 
розглядається нами у двох аспектах: 

1) робота з людьми, населенням, громад-
ськістю. Урахування їх очікувань, реаліза-
ція інтересів, активності входить до низки 
професійних завдань прикордонника; 

2) професійна поведінка самого прикор-
донника (як керівника або фахівця) у ме-
жах своєї організації, в системі Державної 
прикордонної служби України. 
Обидва зазначені аспекти діяльності 

вклю чають взаємодію з людьми, вплив на 
них.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Зміст діяльності Державної прикордон-

ної служби України гостро актуалізує пи-
тання не лише про фахові якості представ-
ників цієї системи, а й про особистісні, які 
набувають яскраво вираженої професійної 
значущості. Це соціально-психологічні, 
перцептивні, рефлексивні, комунікативні 
та інші якості, що становлять інструмен-
тальну основу роботи з людьми; якості 
громадянські, політичні, моральні тощо, 
що є змістовною основою взаємодії зага-
лом з людьми та окремою людиною. За-
значені властивості на суб’єктному рівні 
пронизують як процесуальну, так і зміс-
товну (ціннісну) сторону діяльності при-
кордонника, його взаємодії з людьми.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є визначення основних 

професійно важливих якостей та ціннісних 
орієнтацій прикордонника як представни-
ка професій типу «людина-людина», уточ-
нення вектора спрямованості цілей його 
професійної діяльності.
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У статті розглянуто складові професіоналізму представни-
ка професій типу «людина-людина» – прикордонника. Здійснено 
аналіз його основних професійно важливих якостей та ціннісних 
орієнтацій. Уточнено вектор спрямованості цілей професійної 
діяльності прикордонника.

В статье рассмотрены составляющие профессионализма 
пограничника как представителя профессий типа «человек-чело-
век». Осуществлен анализ его основных профессионально важ-
ных качеств и ценностных ориентаций. Уточнен вектор направ-
ленности целей профессиональной деятельности пограничника.

A «man-man» is examined in the article to composition of pro-
fessionalism of representative of professions of type – border guard. 
The analysis of him comes true basic professionally important in-
ternalss and valued orientations. The vector of orientation of aims of 
professional activity of border guards is specified.

Ключові слова: професіоналізм, професії типу «людина-лю-
дина», прикордонник, професійно важливі якості, ціннісні орієн-
тації, спрямованість, професійна діяльність.

Прикордонник як об’єкт і суб’єкт 
професійного психологічного впливу
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Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Нині в психологічній літературі є знач-

на кількість моделей управлінців (їх якос-
тей) різних професійних напрямів і рівнів. 
Привертає увагу те, що у визначених мо-
делях переважають операціональні й вузь-
копрофесійні (спеціалізовані) якості [2; 3; 
4 та ін.].
Не применшуючи значущості цих моде-

лей (є продуктивними під час системного 
і поглибленого аналізу), поставимо запи-
тання: що заважає керівникові використо-
вувати розвинені інструментальні якості 
(властивості) в управлінському впливі з 
маніпулятивною метою? Напевно, бар’є-
ром можуть слугувати лише якості (влас-
тивості), що характеризують позитивну 
суспільно значиму спрямованість особи 
керівника. Але саме вони чомусь не вра-
ховуються в сучасній науковій літературі 
в процесі аналізу професійно важливих 
якостей (ПВЯ) керівника. Виняток станов-
лять роботи таких учених, як: А. Деркач, 
Є. Клімов, С. Максименко, В. Маркін та 
інші. Слід зазначити, що в роботах раннь-
орадянського періоду (О. Гастєв, М. Віт-
ке, П. Керженцев, П. Богданов та інші) 
і в класичних радянських роботах з пси-
хології праці та професіоналізму (Є. Клі-
мов, А. Маркова та інші) цих недоліків не 
було.
Важливо зазначити при цьому думку 

Є. Клімова, що ПВЯ в кожному випадку 
не є безсистемно розташованими, а утво-
рюють дещо ціле – систему [1, с. 81-83], у 
якій можна виділити п’ять основних скла-
дових (для професій предметної професіо-
нальної системи «людина-людина»):

1. Громадянські якості – ідейний, мо-
ральний образ як члена колективу, сус-
пільства.
Є професії, спеціальності (педагогічні, 

юридичні, медичні, культурно-просвітни-
цькі тощо), до яких людина виявляється 
непридатною, якщо певна група якостей 
у неї не розвинена належним чином. Ми 
вважаємо, що до цієї групи фахівців від-
носяться прикордонники.

2. Ставлення до праці, професії. Інтере-
си та схильності до цієї галузі діяльності.
Надзвичайно важливий аспект профе-

сіоналізму прикордонника – ставлення до 
людей. Особа, яка погано ставиться до ін-
ших та самої себе (відповідно − своєї пра-
ці), є непридатною для цієї роботи.

3. Дієздатність (не лише фізична, а й ро-
зумова).
Вона утворюється якостями, що є важ-

ливими в різних видах діяльності (широта 
розуму, його глибина, гнучкість, самодис-
ципліна, розвинений самоконтроль, ініціа-
тивність, активність, стан здоров’я, фізич-
на витривалість, сила тощо).

4. Одиничні, часткові та спеціальні здіб-
ності. 
Для керівника-прикордонника, напри-

клад, є важливим людинознавчий слух у 
поєднанні з людинознавчою спостереж-
ливістю (здатність «бачити» і «чути» іншу 
людину) тощо.

5. Навички, звички, знання, досвід. 
Для прикордонника важливим є досвід, 

передусім, у галузі людинознавства, взає-
мин із групою та окремою людиною.
Професіонал, який працює в системі 

«людина-людина»; «людина-суспільство», 
повинен мати:

• своєрідну людинознавчу спрямова-
ність розуму, спостережливість до проявів 
почуттів, інтелекту та характеру людини, 
її поведінки;

• здатність, уміння подумки уявити, 
змо делювати внутрішній світ іншої люди-
ни (саме її світ), а не керуватися тим, що 
спало на думку в момент міжособистісної 
взаємодії;

• оптимістичний проектувальний під-
хід до людини, заснований на впевненості, 
що вона завжди може стати кращою;

• здатність до емпатії: співпереживати 
іншій людині (співчувати і співрадіти);

• щиру стурбованість долями людей, 
го товність безкорисливо прийти на допо-
могу;

• терпіння та поблажливість щодо різ-
них нестандартних проявів поведінки, 
зовнішнього вигляду, думок;

• глибоку й оптимістичну перекона-
ність у правильності ідеї служіння наро-
дові, а не окремим його прошаркам і угру-
пованням;

• величезну витримку, уміння погоджу-
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вати свою поведінку щодо інших людей із 
моральними та юридичними нормами, не 
поділяти час на робочий і неробочий;

• прагнення постійного вдосконалення 
своїх знань, умінь і навичок; розуміння 
смислу швидкоплинних соціальних про-
цесів і подій. Інакше різко обмежується 
взаєморозуміння з навколишнім світом, 
іншими людьми.
Оскільки нестандартні ситуації – це 

норма сучасного соціуму, то професія 
людинознавчого типу неминуче вимагає 
творчого складу розуму, здатності ясно 
уявляти, моделювати варіанти можливих 
наслідків цілеспрямованих впливів, а та-
кож їх можливих результатів (конфліктів, 
протистоянь або об’єднань).
Так, Є. Клімов підкреслював, що цей 

комплекс професійних якостей вимагає 
розвиненої уяви, однак не технічної чи 
художньої, а своєрідної, для якої в під-
ручниках поки що немає назви. Дослідник 
запропонував назвати таку уяву (за відсут-
ності кращого терміну) «тропономічною» 
(із гр. «тропос» – поворот, зворот, напрям) 
[1]. Вважаємо, що таку уяву керівників 
(фахівців, які працюють у системі «люди-
на-людина») можна назвати людинознав-
чою.
З часу здобуття Україною незалежно-

сті й дотепер представники Державної 
прикордонної служби України пройшли 
складний шлях особистісного та про-
фесійного становлення. Він відображений 
у змісті, ієрархії, динаміці їхніх ціннісних 
орієнтацій, професійних якостей. Ця ди-
наміка відтворена в матеріалах вивчення 
професіоналізму прикордонників, що про-
водились у межах дослідження спеціаль-
ності 19.00.09 – психологія діяльності в 
особливих умовах. 
У професійній свідомості прикордон-

ників у 1992 р. були представлені, згідно 
з дослідженнями, такі цінності, як: патріо-
тизм, справедливість, чесність, щирість, 
доброта. Виділялися також висока культу-
ра, ерудиція, гнучкість розуму. Найменш 
вираженими й оцінюваними (самими при-
кордонниками) виявилися високий про-
фесіоналізм, компетентність і стійкі пере-
конання.

У 1993-1994 рр. серед професійних 
якостей-цінностей виділилося вже декіль-
ка груп:

- перша – цінності, що є важливими для 
успіху в будь-якій ситуації: відповідаль-
ність, почуття обов’язку; виконавча, дис-
циплінованість; незалежність, здатність 
діяти; самостійність і рішучість; чесність, 
правдивість, щирість;

- друга − якості-цінності щодо культури 
праці (професійної діяльності): працьо-
витість, ефективність у справах, ефектив-
ність у роботі загалом;

- третя − якості, що виражають комуні-
кативну культуру, особистісну включе-
ність у професійне спілкування: само-
контроль, самодисципліна, стриманість, 
широта поглядів, уміння зрозуміти точку 
зору іншого.
У 1992-1993 рр. для прикордонників 

за лишалось чимало незрозумілого сто-
совно перспектив соціально-економічних 
перетворень в Україні. Це відобразилося 
в певній абстрактності, усуненості цінніс-
ної системи професійного мислення пер-
соналу Державної прикордонної служби 
України.
У 1993-1995 рр. інтенсифікувався про-

цес адаптації до нових ринкових умов, де-
мократичних інститутів, що розгорталися. 
Поступово затверджуються нові цінності, 
пріоритети. Незважаючи на цілий спектр 
протиріч у економічній і соціальній сфе-
рах громадського життя, вибудовуються 
нові позитивні підстави професійної само-
реалізації.
Однак і в ці роки практично незатребу-

ваними виявилися такі цінності, як: смі-
ливість у обстоюванні своєї думки, високі 
вимоги, високі домагання, непримирен-
ність до недоліків у собі та інших, терпи-
мість, уміння пробачати помилки.
Дослідження професійних цінностей, 

цін нісних орієнтацій прикордонників, про -
ведені за тією ж методикою («Ціннісні 
орієнтації» М. Рокича) у 1999 р., підтвер-
джують визначені тенденції. Середнє зна-
чення індексів оцінок цінностей вказує на 
те, що у професійній сфері прикордонників 
найбільшу перевагу одержали: незалеж-
ність (2,78), відповідальність (2,46), чес -
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ність (2,32), дисциплінованість (2,24), пра-
цьовитість і цікава робота (1,95). Найменш 
значимими виявилися терпимість (толе-
рантність) і благополуччя інших людей.
Загалом, у процесі реформ системи 

особистісного самовизначення прикор-
донників, а тому і в змісті їх професійних 
цінностей, сталися певні корективи. Ак-
туальною виявилася орієнтація на таку 
цінність, як незалежність, можливість і 
здатність діяти самостійно. Нові соціаль-
ні й економічні реалії ніби відсовували на 
другий план виконавця – нехай і людину 
обов’язку, але без права особистісного 
вибору. Проте відповідальність (2,46) на 
державній службі і в нових умовах цінува-
лася високо. Значимим було і професійне 
честолюбство.
Але доводиться знову підкреслювати, 

що прикордонник у нових умовах, як і 
колишній, був слабо орієнтований на такі 
цінності (і професійні якості, що стоять за 
ними), як: уміння зрозуміти чужу точку 
зору (0,61), терпимість і обстоювання ін-
тересів інших людей.
Позитивна тенденція спостерігається в 

орієнтації на освіту та самовдосконален-
ня. Слід зазначити, що у 1994 р. прикор-
донники були орієнтовані здебільшого на 
самоцінність освіти, ніж на цінність само-
вдосконалення.

У межах зазначеного підходу є досить 
цікаві дані досліджень щодо ціннісних 
орієнтацій прикордонників на перспекти-
ву – у 2009 р. [5]. Зокрема, було постав-
лено відповідне відкрите запитання, на 
яке одержано 90 відповідей і в результаті 
контент-аналізу отримано такі результати 
(табл. 1).
На загальному фоні позитивних про-

гнозів було зроблено два негативних: при-
кордонник захищатиме свою справу, може 
зневажливо ставитися до людей і законів, 
може бути байдужим до своїх обов’язків, 
йому може бути властивий кар’єризм, 
індивідуалізм, безпринципність і корис-
ливість.
У своєму дослідженні І. Почекалін про-

аналізував уявлення прикордонників про 
професіоналізм [6]. В основному зустрі-
чаються досить аргументовані самоопи-
си професіоналізму, більшість у поняття 
«професіоналізм» включають:

- професійні знання;
- професійні уміння (конструктивні, ко-

мунікативні, гностичні, соціально-перцеп-
тивні тощо);

- уміння прогнозувати результат управ-
лінського рішення;

- уміння аналізувати свою діяльність.
Рідше включають професійну (соціаль-

ну) спрямованість, духовні та соціальні 

Професіоналізм Моральність Патріотизм-
громадянськість

Матеріальний 
добробут

Компетентність (15) Чесність (14) Служіння державі та її 
інтересам (1)

Висока оплата 
праці (0)

Відповідальність (9) Законослухняна (12) Праця в ім’я Батьківщи-
ни, народу (3)

Виконавча (7) Порядність (4) Відповідальність перед 
народом (2)

Працьовитість (7) Справедливість (2)

Ініціатива (4) Принциповість (1)

Кар’єра (4)
Дисциплінованість(3)
Улюблена робота (2)

Таблиця 1
Основні гіпотетичні групи ціннісних орієнтацій

прикордонників майбутнього
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властивості мислення (відсутність відста-
лості, широкий кругозір, навченість), став-
лення до людей, самокритичність тощо.
Це стосується й такої базової (за Є. Клі-

мовим) якості прикордонника, як грома-
дянськість. Нами у 2010 р. було проведено 
спеціальне дослідження серед прикордон-
ників (чисельність респондентів − 200 осіб). 
Для того, щоб з’ясувати, наскільки є 

сформованою громадянськість, грома-
дянська свідомість і поведінка, прикордон-
никам було поставлено запитання: «Які з 

перерахованих громадянських цінностей 
повинні як орієнтири входити у професій-
не мислення прикордонника?» Відповіді 
розподілилися таким чином (табл. 2).
Додатково було уточнено вектор спря-

мованості цілей професійної діяльності 
прикордонників (табл. 3).

Âèñíîâêè
Таким чином, у результаті проведеного 

дослідження було виявлено 3 типи при-
кордонників за базовими критеріями гро-

Поняття (цінності) Загальні дані Ранг за 
показником

«є зараз»Має бути Є зараз

Громадянський мир і злагода в країні 47,3 45,0 1
Конституція України 40,5 34,8 2
Державницькі інтереси 55,2 31,4 3
Благо та процвітання Батьківщини (народу) 52,7 26,1 5
Честь і гідність 47,4 22,3 6
Патріотизм 29,7 19,7 7
Громадянський обов’язок (перед Вітчизною) 38,1 18,2 8
Права та свободи людини 46,9 17,0 9
Прапор, герб, гімн країни 19,7 13,1 10
Демократичне суспільство 28,2 9,3 11
Громадянське суспільство 20,4 8,6 12

Таблиця 2
Громадянські цінності професійного мислення прикордонників (у %)

Цілі діяльності До 30 років 30-45 років 46-60 років Загальні 
дані

Ранг

Важко відповісти 24,2 21,9 9,2 18,4 1
Робота на благо суспільства, 
допомога людям

14,1 20,6 31,4 22,1 2

Служіння інтересам держави 13,6 23,1 16,2 17,6 3
Кар’єрний ріст 14,7 15,3 10,3 13,4 4
Добросовісне виконання 
професійних обов’язків

12,2 7,4 11,7 10,5 5

Одержання професійного 
досвіду, досягнення високих 
професійних результатів

18,3 4,2 2,8 8,4 6

Матеріальний достаток, 
особисті зв’язки, стабільність

2,9 7,5 18,4 9,6 7

Таблиця 3
Цілі професійної діяльності прикордонників (у %)
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мадянськості (служіння інтересам держа-
ви; робота на благо суспільства, допомога 
людям):

1) прикордонники, у яких громадянсь-
кість виражена на рівні свідомості та по-
ведінки (громадянська позиція), – 38,8%;

2) прикордонники, у яких у духовному 
потенціалі фіксуються громадянські кон-
структи та громадянські диспозиції, але 

вони не виявляються стійко в поведінці, 
– 36,4%;

3) прикордонники, у яких громадянська 
спрямованість не виявляється ні на дис-
позиційному, ні на поведінковому рівнях, 
– 24,8%.
Синтез цих орієнтацій характеризує 

громадянську спрямованість професійної 
діяльності представників Державної при-
кордонної служби України.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Освіта за своєю структурою та механіз-

мами розвитку є найбільш консерватив-
ною серед усіх сфер життєдіяльності. Це 
забезпечує відбір і потрапляння в систему 
культурної трансляції змісту, перевіреного 
часом і підтвердженого досвідом кількох 
поколінь. Проте така історико-культурна 
виваженість призводить до нездатності 
швидко реагувати на зміни у суспільстві. 
Якщо досі ця ситуація компенсувала-

ся поділом освітньої сфери на інституції, 
спрямовані на фундаментальну освіту 
(університети) і практичну підготовку (ін-
ститути, політехнічні школи), то нині за-
вдання відповідати рівневі швидкоплин-
ного технологічного розвитку є умовою 
існування кожного навчального закладу.
Сучасна система вищої освіти поклика-

на створювати відповідні умови для підго-
товки компетентного фахівця, орієнтова-
ного на постійний професійний розвиток, 
самовдосконалення, що забезпечить у по-
дальшому високий рівень конкурентос-
проможності, професійної мобільності, 

продуктивності професійної діяльності і, 
як наслідок, кар’єрне зростання та само-
реалізацію. Крім успішного засвоєння не-
обхідної бази знань і вмінь відповідно до 
специфіки обраної спеціальності, важли-
вим також є володіння максимально вира-
женими професійно необхідними якостя-
ми та практичними навичками. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проведений І. Дружиніною аналіз низ-

ки літературних джерел показав, що в 
сучасній вітчизняній психології є чима-
ло досліджень, присвячених різноманіт -
ним психологічним аспектам професійної 
діяльності та професіоналізації особис-
тості загалом (О. Єрмолаєва, Л. Захарова, 
Е. Зеєр, Є. Климов, Т. Кудрявцев, С. Мак-
сименко, С. Марков, А. Маркова, Л. Міті-
на, Ю. Поваренков, М. Пряжніков, В. Ри-
балка, Д. Сьюпер, Т. Титаренко, В. Шадрі-
ков, С. Шандрук та інші) і професійного 
становлення майбутніх психологів зокре-
ма (Г. Абрамова, І. Андрійчук, М. Бадало-
ва, О. Бондаренко, Ж. Вірна, Л. Долинсь-
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У статті розглянуто особливості підготовки психологів і 
фахівців з управління персоналом. Наведено та проаналізовано 
сучасні форми та підходи до інноваційної освіти у вищій школі. 
Визначено особливості професійного становлення випускників 
в умовах інформаційного розвитку суспільства. 

В статье рассмотрены особенности подготовки современ-
ных психологов и специалистов по управлению персоналом. 
Приведены и проанализированы современные формы и подходы 
к инновационному образованию в высшей школе. Определены 
особенности профессионального становления выпускников в 
условиях информационного развития общества. 

In the article some aspects of the modern training of psycholo-
gists and HR-managers is considered. The contemporary forms and 
innovative education approaches in high school are presented and 
analyzed. Features of professional development of graduates in the 
information society development are tracked.

Ключові слова: професійне становлення, інноваційна осві-
та, інноваційні форми та методи, практичний психолог, інтер-
активне навчання, проектно-аналітична сесія.

Про нові аспекти підготовки психологів 
в умовах інформатизації суспільства
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ка, І. Зязюн, Т. Ільїна, О. Кондрашихіна, 
Н. Коломінський, І. Мартинюк, В. Панок, 
Н. Повʼякель, Н. Пророк, В. Семиченко, 
Л. Уманець, Н. Чепелєва, Н. Шевченко, 
Л. Шнейдер та інші).
У працях цих учених ідеться зокрема 

про те, що професійна підготовка майбут-
ніх психологів повинна здійснюватися в 
новій особистісно орієнтованій парадиг-
мі, передбачати актуалізацію професійно 
важливих особистісних якостей, орієнту-
ватися на формування професійної ком-
петентності психолога, а також створення 
системи професійних навичок, що дають 
змогу досягати професійного успіху, са-
мореалізації, набувати професійної куль-
тури спілкування, інтуїції, рефлексії [1].
Розглядаючи підготовку майбутніх 

практичних психологів як період профе-
сійного становлення, можна припустити, 
що цей процес розвитку професійно зна-
чущих якостей і здібностей, професійних 
знань і вмінь супроводжується активним 
якісним перетворенням особистістю свого 
внутрішнього світу, що зумовлює принци-
пово новий спосіб життєдіяльності − твор-
чу самореалізацію в професії.
Оскільки у психолого-педагогічній лі-

тературі широко використовується термін 
«професійне становлення» особистості, 
а сучасні дослідники розглядають його з 
різних позицій та підходів, доречно де-
тальніше зупинитися на окремих із них. 
Наприклад, Т. Кудрявцев розглядає про-
фесійне становлення як тривалий процес 
розвитку особистості від початку фор-
мування професійних намірів до повної 
реалізації себе в професійній діяльності. 
Центральною ланкою цього процесу ви-
ступає професійне самовизначення [2]. 
Учений також вважає, що професійне ста-
новлення не є короткочасним актом, який 
охоплює лише період навчання у ВНЗ, а 
тривалим, динамічним, багаторівневим 
процесом, що складається з чотирьох ос-
новних стадій (виникнення професійних 
намірів; безпосереднє професійне навчан-
ня; процес активного входження в про-
фесію; повна реалізація особистості в про-
фесії). Перехід до кожної наступної стадії 
закладається в процесі попередньої та 

супроводжується виникненням у суб’єкта 
низки суперечностей і криз.
На думку Е. Зеєра, професійне станов-

лення як формоутворення особистості, 
адекватної вимогам професійної діяль-
ності, є використанням сукупності розгор-
нутих у часі прийомів соціальної взаємодії 
особистості, включення її в різноманітні 
професійно значущі види діяльності [3]. 
Такий підхід до розуміння процесу со-
ціалізації дає змогу говорити про те, що 
особистість у цьому процесі повинна змі-
нитися настільки, щоб відповідати вимо-
гам професійної діяльності.
З нашої точки зору [1], професійне ста-

новлення, крім необхідності відповідати 
вимогам конкретної професійної діяль-
ності, повинно розглядатись у контексті 
вирішення професійно важливих завдань, 
що поступово ускладнюються та сприяють 
оволодінню фахівцем необхідним ком-
плексом професійно значимих ділових, 
особистісних, комунікативних, моральних 
якостей тощо.
Спроби охарактеризувати процес про-

фесійного становлення та його стадії 
знаходимо також у роботах В. Бодро-
ва, А. Деркача, В. Зазикіна, Є. Климова, 
С. Мак сименка, А. Маркової, Л. Мітіної, 
Н. Самоукіної, Д. Сьюпера, В. Шадрікова, 
Т. Щербан та інших.
Так, Є. Климов [4] пропонує таку по-

слідовність стадій професійного станов-
лення: 

• оптація − період вибору фаху в нав-
чально-професійному закладі; 

• адаптація − входження в професію і 
звикання до неї; 

• фаза інтернала − здобуття професій-
ного досвіду; 

• майстерність − кваліфіковане вико-
нання трудової діяльності; 

• фаза авторитету − досягнення про-
фесійно високої кваліфікації; 

• наставництво − передача професіона-
лом свого досвіду.
У концепції Л. Мітіної відсутній взає-

мозв’язок між віком особистості та її про-
фесійним розвитком. У цій моделі для фа-
хівця є характерною здатність побачити 
власну професійну діяльність цілісною [4]. 
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Стадії професійного розвитку за Д. Сью-
пером співвідносяться з етапами життє-
вого шляху людини. Подаючи поняття 
професійної зрілості, автор наголошує на 
відповідності поведінки завданням про-
фесійного розвитку, характерним для пев-
ного віку [5].
Загалом, увесь процес професійного 

розвитку можна розділити на три великі 
етапи: 

1) професійне самовизначення та вибір 
професії − зародження того, що виступає 
згодом як професійна компетентність і 
ефективність; 

2) професійне становлення − безпосе-
реднє формування професійної компетен-
тності; 

3) професійне вдосконалення − біль-
шість проблем розглядається в рамках 
конкретних професійних дисциплін або ж 
в акмеології [6].
Повертаючись до питання професій-

ного становлення майбутніх психологів, 
зазначимо, що останнє відбувається в 
рамках професійної підготовки у ВНЗ і є 
доволі складним процесом, що потребує 
врахування специфіки студентського віку 
як важливої стадії особистісного розвит-
ку, виявлення сутності етапів і детермі-
нуючих факторів становлення професіо-
нала у сфері психології, визначення ролі 
та місця здібностей, інтересів, мотивів та 
індивідно-особистісних особливостей у 
формуванні професійно важливих якостей 
спеціаліста, а також оптимізації умов здій-
снення успішного професійного розвит -
ку [1].
У роботах О. Бондаренка, Н. Коломінсь-

кого, В. Панка, Н. Повʼякель розкрито ідеї 
впровадження рівневого підходу в кон-
тексті розв’язання проблеми підготовки 
та подальшого професійного становлення 
психологів, що передбачає наявність чіт-
кої структури умінь і якостей майбутнього 
фахівця.
На думку О. Бондаренка, проблема 

про фесійно-особистісної підготовки пси-
холога-практика включає чотири взає мо-
пов’язані аспекти: побудову теоретичної 
моделі спеціаліста, що передбачає розроб-
лення стандартів (норм і нормативів), 

вимог до особистості та діяльності прак-
тичного психолога; первинний відбір про-
фесійно придатних кандидатів; розроб-
лення змісту навчання та розвитку пси-
хологів-практиків; розв’язання проблем 
власне професійного самовизначення спе-
ціалістів, провідною з яких є професійна 
ідентифікація [1, с. 425].
На значимість процесу професійної під-

готовки в межах навчання у ВНЗ вказує 
В. Панок та пропонує трирівневу струк-
туру здобуття професійних психологічних 
знань. Основу першого, загальнонауково-
го рівня повинні становити теорії, гіпоте-
зи та факти, встановлені в дослідженнях. 
Другий рівень − це практична психологія, 
третій − прийоми та досвід роботи в кон-
кретній техніці (техніках), або так званий 
індивідуально-типологічний рівень, пок-
ликаний ураховувати особливості кожної 
особистості, яка навчається.
На думку Н. Чепелєвої [7, с. 68], сис-

тема організації підготовки практичного 
психолога повинна включати світогляд-
ний, професійний та особистісний рівні, 
спрямовані як на формування професійної 
свідомості, психологічної культури та про-
фесійно значущих особистісних якостей, 
так і на оволодіння відповідною системою 
знань, технологією практичної діяльності 
майбутнього психолога [8]. Аналізуючи 
специфіку професійного становлення пси-
хологів, І. Зязюн вказує на необхідність 
формування здатності до рефлексії, що 
сприяє професійному самовизначенню та 
формує спроможність ефективно вирішу-
вати внутрішні проблеми. Учений зазна-
чає, що в підготовці психологів важливим 
є пошук нових методів роботи, оскільки 
вимоги до особистості майбутнього пси-
холога-практика відрізняються від вимог 
до особистості студентів інших спеціаль-
ностей [9].
Загалом, у вітчизняній психологічній 

літературі питання підготовки практичних 
психологів висвітлюється також за такими 
аспектами, як: компоненти професіоналіз-
му психолога (Д. Богоявленська, О. Бонда-
ренко); спеціальні здібності та професій-
но важливі якості майбутніх психологів 
(М. Амінов, Н. Бачманова, І. Мартинюк, 
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М. Молоканов, М. Обозов, Р. Овчарова, 
Н. Пророк); формування особистісних кон-
структів майбутніх фахівців (Г. Абрамо-
ва, І. Дубровіна, Ю. Ємельянов, Л. Мова, 
Н. Повʼякель, Л. Уманець, Н. Шевченко); 
методологічні й теоретичні аспекти їх -
ньої підготовки (Г. Балл, О. Бондаренко, 
Л. Бурлачук, Р. Мей та інші).

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Освіта й підготовка психологів-консуль-

тантів і фахівців з управління персоналом 
(HR-менеджерів) напряму пов’язана із за-
питами сфер бізнесу та підприємництва. 
Світова криза спричинила перегляд бага-
тьох аспектів організації та ведення бізне-
су як у світі, так і в Україні.
На сьогодні в умовах економічної кри-

зи головним завданням для великих про-
мислових підприємств і представників 
середнього бізнесу є скорочення витрат. 
У вирішенні цього складного завдання не 
останню роль відіграватиме вміння HR-
менеджерів і психологів на підприємствах 
та в організаціях визначити ефективність 
роботи кожного з працівників. Найбіль-
шим попитом користуватимуться фахів-
ці, здатні до швидкого трансферту знань 
у економічно ефективні інновації. Умін-
ня розробити ad hoc методики, що дають 
змогу виокремити таких спеціалістів, пе-
редбачає володіння інтерактивними мето-
дами оцінки та перепідготовки персоналу. 
Чинні на сьогодні у вищій школі програми 
підготовки студентів-психологів і HR-ме-
неджерів не враховують організаційно-
діяльнісну специфіку майбутньої роботи 
випускників.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є аналіз науково-педаго-

гічних і практико-орієнтованих методів 
підготовки психологів та HR-менеджерів 
у вищій школі. Робота передбачає роз-
гляд основних підходів, що можуть ви-
користовуватися в процесі практичної 
підготовки випускників психологічних 
факультетів, та описує організаційні фор-
ми, використані авторами з метою впро-
вадження освітніх інновацій у навчаль-
ний процес.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Якісні параметри розвитку вищої осві-

ти продовжують хвилювати суспільство. 
Адже освіта в цілому та вища зокрема пе-
рестала бути сучасною. Вона слабо реагує 
на зміни в економіці та суспільстві, орієн-
тується лише на передачу знань, умінь 
і навиків. Нинішня освіта недостатньо 
спрямована на формування соціально за-
требуваних якостей у випускників як ВНЗ, 
так і аспірантур, докторантур.
Вищі навчальні та заклади післядип-

ломної освіти нерідко випускають фах-
івців зі знаннями та навиками, що були 
актуальними в 90-х рр. минулого століття. 
Невідповідність структури пропозиції та 
попиту має не лише кількісний характер, 
пов’язаний із новими вимогами, що став-
ляться до фахівців в умовах глобалізації. 
Освіта в цілому характеризується інерцій-
ністю, низькою еластичністю як попиту, 
так і пропозиції на ринку освітніх послуг. 
Натомість руйнація попередньої системи 
державного регулювання сфер зайнятості 
та професійної освіти, відміна системи 
розподілу молодих фахівців по підпри-
ємствах та організаціях зумовлюють ак-
туальність проблеми підготовки кадрів 
та ефективного механізму узгодження 
ринків праці відповідно до формування 
інноваційної моделі розвитку економіки 
України. Виходячи з цього, випускники 
всіх навчальних закладів недостатньо під-
готовлені до нових соціально-економіч-
них реалій [10]. 
Забезпечення інноваційного розвитку 

підприємництва в Україні можливе лише 
за умови появи на ринку працівників, 
здатних до креативності та стратегічного 
мислення. Здобуття випускниками прак-
тичного досвіду в період університетсь-
кого навчання є одним із найважливіших 
завдань. 
Інноваційна за змістом і характером ди-

наміка світових тенденцій розвитку сус-
пільних процесів потребує від України ви-
бору випереджувальної моделі розвитку 
системи освіти та мобілізації суспільних 
ресурсів. Останнє суттєво впливає на сис-
тему освіти в цілому та її загальноосвітню 
складову зокрема. Інновації стають тим 
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механізмом, що дає можливість здійснити 
в усіх галузях діяльності процес виперед-
жального розвитку та забезпечити приєд-
нання України до високотехнологічних 
держав.
Нині триває інтенсивний пошук і впро-

вадження нових форм і методів навчання 
студентів [6, c. 1-10]. Про це свідчать, зо-
крема, публікації журналу «Соціологічні 
дослідження» за останні п’ять років (див. 
«Методичні аспекти вдосконалення викла-
дання соціології та психології з урахуван-
ням зарубіжного досвіду». − 2000 р., № 8; 
«Інноваційні освітні технології і методи 
у викладанні соціології та психології». − 
2001 р., № 10; «Про деякі інноваційні ме-
тоди викладання соціології та психології». 
− 2002 р., № 2; «Ігрові ситуації у викла-
данні соціо-психологічних дисциплін». − 
2003 р., № 2; «До питання про інтерактив-
ні методи у викладанні соціології та пси-
хології». − 2004 р., № 12; «Інтерактивні 
опитування в теле- і радіоефірі: розробка 
сценарію ділової гри». − 2005 р., № 1). Ак-
тивізується обмін досвідом викладачів, які 
застосовують у своїй практиці нові форми, 
технології, методи навчання. Інтерес до 
цієї теми залишається досить стійким. 
Яку мету переслідують, які цілі та за-

вдання ставлять викладачі, використову-
ючи новації в процесі навчання? Аналіз 
публікацій з цієї проблеми дає такі від-
повіді на поставлені запитання: 

1)  проводити навчання в інтерактив-
ному режимі; 

2)  підвищити інтерес студентів до дис-
ципліни, що вивчається; 

3)  наблизити навчання до практики 
повсякденного життя (шляхом форму-
вання у студентів навичок ефективної 
комунікації, адаптації до швидкозмінних 
умов життя, підвищення психологічної 
стійкості до стресу, формування навичок 
урегулювання конфліктів тощо); 

4)  навчити прийомам вироблення прак-
тичних навичок і компетенцій. 
Як вважає О.А. Низовець, сучасне про-

фесійне навчання у вищому навчальному 
закладі неможливе без застосування новіт-
ніх інтерактивних технологій, що суттєво 
полегшують процес засвоєння професійно 

важливих навичок і вмінь, розкривають 
особистість, занурюючи її в процес актив-
ної взаємодії. Слово «інтерактив» з англій-
ської «interact» означає: «inter» – взаємний 
і «аct» – діяти. Таким чином, інтерактив-
ний – здатний до взаємодії, діалогу.
Інтерактивне навчання – це спеціальна 

форма організації пізнавальної діяльності, 
яка має конкретну, передбачувану мету 
– створити комфортні умови навчання, за 
яких кожен студент відчуває свою успіш-
ність, інтелектуальну спроможність [3]. 
Суть інтерактивного навчання в тому, що 
навчальний процес відбувається за умо-
ви постійної, активної взаємодії всіх його 
учасників. Це співнавчання, взаємонав-
чання (колективне, групове, навчання у 
співпраці), коли і студент, і викладач є рів-
ноправними, рівнозначними суб’єктами 
навчання, розуміють, що роблять, реф-
лексують з приводу того, що вони знають, 
вміють і здійснюють. Організація інтерак-
тивного навчання передбачає моделюван-
ня життєвих ситуацій, використання ро-
льових ігор, спільне вирішення проблеми 
на основі аналізу обставин та відповідної 
ситуації. Воно ефективно сприяє форму-
ванню навичок і вмінь, виробленню цін-
ностей, створенню атмосфери співробіт-
ництва, взаємодії. 
На відміну від методик, інтерактивні 

навчальні технології не вибирають для 
виконання певних навчальних завдань, а 
своєю структурою визначають кінцевий 
результат.
Серед технологій інтерактивного нав-

чання, що активно застосовуються в ході 
практичних занять зі студентами, можна 
виділити такі [2]:

– групова (фронтальна) форма органі-
зації навчальної діяльності студентів, що 
передбачає навчання однією людиною 
(здебільшого викладачем) підгрупи сту-
дентів чи цілої групи. За такої організації 
кількість слухачів завжди більша, ніж тих, 
хто говорить. Усі студенти працюють ра-
зом чи індивідуально над одним завдан-
ням із подальшим контролем результатів;

– колективна (кооперативна) форма на-
вчальної діяльності – це організація нав-
чання студенів у малих групах, об’єднаних 
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спільною навчальною метою. За такої ор-
ганізації викладач керує роботою кожного 
студента опосередковано, через завдання, 
якими спрямовує діяльність групи. Коопе-
ративне навчання відкриває для студентів 
можливість співпраці, дає змогу реалізува-
ти природне прагнення кожної людини до 
спілкування, сприяє досягненню високих 
результатів засвоєння знань і формування 
вмінь міжособистісного спілкування. Така 
модель легко й ефективно поєднується з 
традиційними формами і методами нав-
чання та може бути застосована на різних 
етапах навчання. Кооперативне навчання 
може здійснюватися також у парах, що є 
різновидом колективу, де відбувається 
взаємонавчання. Взаємодія студентів у 
парі, порівняно з групою, має свої особ-
ливості, що позначаються на організації 
діяльності, але за механізмами впливу на 
розвиток особистості є значно подібною 
до групової діяльності. Робота в парах за-
стосовується і як окрема самостійна тех-
нологія навчання, і як підготовчий етап до 
роботи в групах, що допомагає розвинути 
у студентів комунікативні та інші вмін-
ня й навички. Парну та групову роботу 
можна організовувати як на семінарських 
заняттях засвоєння знань, так і на прак-
тичних, тренінгових заняттях застосуван-
ня та розвитку знань, практичних умінь і 
навичок. 
Наступним психолого-педагогічним 

методом, що є базовим для реалізації та 
засвоєння навичок спілкування-діалогу, 
Ю.М. Жуков, і Л.А. Петровська називають 
метод групової дискусії [10, с. 12]. Саме 
він дає змогу зрозуміти свою позицію, 
виявити різноманітність підходів, точок 
зору відносно будь-якого питання і в ході 
обміну ними побачити проблему з різних 
сторін. Дискусія розвиває вміння імпрові-
зувати, діяти за рамками передбачуваного 
та дає змогу відійти від старих зразків по-
ведінки. Кількість уча с  ників групи повин-
на бути такою, щоб усі могли вільно спіл-
куватися між собою (зазвичай не більше 
15 осіб). 
У процедурі дискусії виділяють основні 

фази: 
– визначення мети й теми дискусії; 

– збір інформації (знань, суджень, уяв-
лень, нових ідей усіх учасників дискусії) 
про проблему, що обговорюється; 

– упорядкування та загальна оцінка от-
риманої інформації; 

– підбиття підсумків дискусії.
Загальна мета дискусії – розкриття чи 

розв’язання певної проблеми. Дискусія – 
це широке публічне обговорення якогось 
суперечливого питання. Вона є важливим 
засобом пізнавальної діяльності, сприяє 
розвиткові критичного мислення студен-
тів, дає можливість визначити власну по-
зицію, формує навички аргументації та об-
стоювання своєї думки, поглиблює знання 
з обговорюваної проблеми. Дискусія може 
бути методом засвоєння комунікативних 
знань, закріплення та вироблення вмінь і 
навичок професійного спілкування, мето-
дом розвитку психічних функцій, творчих 
здібностей і професійно важливих якостей 
особистості психолога [2].
Ефективно на практичних заняттях ви-

користовувати спеціальні вправи на роз-
виток навичок ведення консультативної 
бесіди (тренування вміння формулювати 
закриті, відкриті, альтернативні запитан-
ня, розвиток рефлексивного слухання). 
Крім того, слід звернути увагу на розвиток 
навичок кодування та інтерпретації не-
вербальних характеристик, що доповнює 
отриману інформацію, наповнює більш 
виразним змістом і дає змогу оцінити від-
вертість клієнта.
Одним із ефективних методів розвит-

ку комунікативної компетентності та на-
вичок ведення бесіди дослідники Ю.М. 
Жуков, Л.А. Петровська, П.В. Растянніков 
називають аналітичне спостереження ко-
мунікативної взаємодії, як реального, так 
представленого в художній формі [10, с. 
10]. Таке спостереження не лише дає мож-
ливість тренувати набуті пізнавальні за-
соби, а й допомагає оволодіти засобами 
регуляції власної комунікативної по-
ведінки. Процес спостереження дає змо-
гу виявити систему правил, користую-
чись якими людина організує свою взає-
модію. Спостерігаючи за діями інших, 
студенти-психологи можуть, орієнтую-
чись на результат взаємодії, зрозуміти, 
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які правила й умови сприяють, а які пе-
решкоджають успішному перебігові ко-
мунікативного процесу. Крім того, спо-
стереження дає можливість сформувати 
особисту систему правил ефективної ко-
мунікації.
Наступним методом, що широко засто-

совується в навчально-виховному проце-
сі є рольова гра. За переконанням Н.І. 
По  в’якель [11], уміле використання на 
практичних заняттях таких інтерактив-
них методів дає змогу залучити студентів 
до активного спілкування, що при цьому 
контролюється та спрямовується. Таке 
спілкування дає психотерапевтичну та роз-
вивальну можливість проявити особис-
тості свою сутність, сприяє задоволенню 
прагнення до групових форм взаємодії та 
спілкування з іншими в студентському 
віці [11, с. 216]. Крім того, програвання 
своєї поведінки в конкретних ситуаціях є 
важливим моментом процесу формуван-
ня комунікативних умінь, застосування 
нових форм поведінки, сприяє більшому 
саморозкриттю перед групою, послаблює 
негативний зворотний зв’язок.
Як вважає Н.Г. Терлецька, рольова гра 

допомагає учасникам долати інтерпре-
таційні обмеження, спричинені теоре-
тичними знаннями та стереотипізованою 
поведінкою, дає змогу засвоїти широкий 
репертуар соціальних ролей, у тому числі 
професійних. Для формування професій-
ної ідентифікації та культури спілкуван-
ня майбутнього психолога важливим є 
особистісне зростання, що включає само-
пізнання, самокорекцію, самоаналіз і са-
мореабілітацію [5]. Особливого значення 
набуває оволодіння вмінням «бути клієн-
том». Як вказує Н.В. Чепелєва, поставивши 
клієнта в цю роль, ми допомагаємо йому 
продіагностувати власну особистість, оз-
броюємо науково обґрунтованими мето-
дами самопізнання, самокорекції та само-
реабілітації [7]. З огляду на це, доцільним 
буде також застосування технік, що дають 
змогу не лише оволодіти комунікатив-
ними навичками, а й підвищити емоцій-
ну чутливість, емпатію, доброзичливість 
взаємин у групі, знизити прояви негатив-
них реакцій та емоційного напруження. 

Серед таких технік можна назвати при-
йоми релаксації, медитації, вербалізації 
почуттів, зняття емоційного напруження. 
При цьому студенти повинні оволодіти 
прийомами само- та взаємокорекції, що 
дають змогу не лише сформувати основні 
інструментальні вміння, а й відчути їхню 
ефективність у ході розв’язання власних 
проблем [2].
Увага до різноманітних нововведень 

обумовлена, як бачимо, перш за все пот-
ребою досягти стійкого інтересу студентів 
до досліджуваного, наблизити освіту до 
практичних потреб. Використовуються в 
першу чергу різні методи активного нав-
чання (АМН). Ідеться про ділові, рольові 
ігри, тренінги тощо. 
Застосовуються також інформаційні 

технології, дистанційна освіта, тести, ко-
локвіуми. Серед нововведень називаються 
також круглі столи, диспути, дебати. Тоб-
то, наразі спостерігається різноманіття ви-
користовуваних нових методів і техноло-
гій навчання [2, c. 3-4]. 
Водночас виникає проблема їх визна-

чення. Одним із них є таке: інноваційні 
освітні технології − це технології ство-
рення, розповсюдження, впровадження, 
використання та комерціалізації винахо-
ду, нових технологій, видів послуг [12, с. 
17]. Три типи таких технологій виділяють 
В.Ф. Мануйлов, І.В. Федоров, М.М. Благо-
віщенська, зокрема: 

– радикальні (перебудова процесу нав-
чання або його великої частини); 

– комбіновані (поєднання низки відо-
мих елементів або технологій у нову тех-
нологію або метод навчання); 

– модифікуючі (поліпшення методу або 
технології навчання без суттєвої їхньої 
зміни).
Як видно з наведеного, інноваційну 

діяльність трактують досить широко, 
практично без розрізнення інноваційних 
і нетрадиційних методів і технологій нав-
чання. Тому виникає потреба їх більш 
чіткого розмежування. У звʼязку з цим, 
звернемося до технології інноваційно-
го навчання, розробленої В.С. Дудченко. 
Основна логіка такого навчання, на його 
думку, − від дії до знань. Причому знання 
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не привносяться ззовні, а вирощуються у 
свідомості людини на матеріалі надвели-
ких об’ємів інформації [2, c. 6-7].
При цьому максимально активізуються 

та задіюються резервні можливості сві-
домості, психіки та мислення. Навчальна 
робота будується від складного до прос-
того (принцип відомості Р. Декарта) і, що 
є важливим, базується на переконанні в 
тому, що всі люди талановиті з дитинст-
ва. Інноваційне навчання прирівнюється 
до виду дослідницької роботи. Основою 
його ефективності є організація групово-
го вирішення проблем, оскільки позитивні 
зміни в людині відбуваються в рамках со-
ціальної групи та завдяки її зусиллям [9, 
с. 44-46]. 
В інноваційному навчанні зміст викла-

дання дисципліни визначається, виходя-
чи з наявного матеріалу, напрацьованого 
в процесі спільної діяльності викладача 
та студентів із використанням елементів 
тренінгу, тому цей метод можна називати 
інноваційно-тренінговим. Яким чином на-
працьовується та проявляється матеріал? 
У процесі зіткнення різних норм, ціннос-
тей, уявлень виявляється зміст предмета, 
за який можуть бути білі плями, прогали-
ни в знаннях, пов’язані не стільки з тим, 
що студент чогось не розуміє, скільки з 
тим, що не знає, не уявляє, яким чином 
потрібно діяти в заданій ситуації (особ-
ливо за високого ступеня невизначеності) 
[11]. Лише набувши досвіду поведінки, 
студент здобуває нове знання в результаті 
осмислення цього досвіду. Таким чином, 
ігрові ситуації, що відображають життєві 
реалії, опиняються в центрі уваги навчан-
ня, а суть вирощування нового знання по-
лягає в тому, що воно (знання) можливе 
лише на основі нового досвіду взаємодії 
[2, c. 8].
Інноваційні методики розробляються з 

метою раціоналізації прийомів освітньої 
діяльності, пошуку найкращих способів 
вирішення освітніх проблем. Збалансова-
не використання інноваційних методик є 
важливим у реалізації освітніх цілей. Аме-
риканський учений Бенджамін Блум виді-
лив 6 рівнів освітніх цілей:

1) знання − здатність відтворювати спе-

ціальну інформацію, включаючи факти, 
поняття, принципи, закони; 

2) розуміння − здатність адекватно ві-
дображати отриману інформацію (перено-
сити в іншу форму, перебудовувати ідеї в 
нову конфігурацію, прогнозувати резуль-
тат);

3) застосування − уміння застосовувати 
раніше засвоєні принципи, методи, проце-
си до нової ситуації;

4) аналіз − поділ матеріалу на окремі 
складові частини та вивчення кожної з 
них, встановлюючи їх відносини й органі-
зацію;

5) синтез − поєднання окремих, дис-
кретних елементів, процесів у нове ціле;

6) оцінювання − процес вироблення цін-
нісних суджень про ідеї, теорії, методи. 
Оцінки можуть мати кількісний або 

якісний характер, заснований на вико-
ристанні певних критеріїв. На цьому ета-
пі найбільш затребуваними є інноваційні 
методичні розробки викладання управ-
лінських і психологічних дисциплін, що 
пов’язано здебільшого з досить великою 
пропозицією психологічних спеціальнос-
тей у ВНЗ України. Педагоги-викладачі 
психологічних дисциплін повинні цілес-
прямовано використовувати інноваційні 
методики навчання. Правильно підібрана 
методика дає змогу нарощувати знання, 
розширювати понятійний апарат. 
У психологічних дисциплінах виділя-

ється різний рівень складності матеріалу, 
що дає можливість використовувати різні 
способи навчальної пізнавальної діяльно-
сті [4 с. 20-23] . 
Нині відбувається активне запроваджен-

ня в навчальну систему компетентнісного 
підходу [8], що є невід’ємним елементом 
інформатизації освіти, передбачає її якісні 
зміни та має значний потенціал для роз-
витку особистості майбутнього фахівця.
Загальною ідеєю компетентнісно орієн-

тованої освіти є комплексне засвоєння не 
стільки знань, скільки способів практичної 
діяльності, завдяки яким людина успішно 
реалізує себе в різних галузях своєї жит-
тєдіяльності.
Компетентнісний підхід полягає в змі-

щенні акценту з накопичування норматив-
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но визначених знань, умінь і навичок на 
формування та розвиток у студентів здат-
ності практично діяти, творчо застосову-
вати набуті знання, індивідуальні тех ніки 
та досвід успішних дій у ситуаціях про-
фесійної діяльності. Він вимагає змінити 
модель поведінки студента: від пасивного 
засвоєння знань до дослідницько-активної, 
самостійної та самоосвітньої діяльності. 
Компетентність людини має вектор 

акмеологічного розвитку (Н.В. Кузьміна, 
А.О. Деркач, В.Г. Зазикін, І.О. Зимня). 
Постійне вдосконалення професійної ком-
петентності дає можливість досягти вер-
шин професіоналізму. Отже, можна гово-
рити про інтеграцію компетентнісного й 
акмеологічного підходів у навчально-ви-
ховному процесі у вищій школі.
Акмеологічний підхід сприяє форму-

ванню у студентів установки на найбільш 
повну професійну самореалізацію як осо-
бистості, так і професіонала, усвідомлення 
індивідуальних стратегій і траєкторій руху 
до професіоналізму. Компетентнісний під-
хід припускає пріоритетну орієнтацію на 
цілі − вектори: навчання, самовизначення, 
самоактуалізацію, соціалізацію та розви-
ток індивідуальності [3].
Особливе місце серед інноваційних ос-

вітніх технологій займає проектно-аналі-
тична сесія (ПАС). Засади для виникнення 
такої форми підготовки управлінців були 
створені роботами Г.П. Щедровицького 
[13].
Проектно-аналітична сесія є відносно 

новим напрямом роботи в навчальному 
процесі вузу, що дає змогу поєднати еле-
менти теоретичного навчання та практики 
студентів. Тема такої сесії повинна від-
повідати трьом критеріям: 

1) бути актуальною та цікавою для сту-
дентів та її організаторів; 

2) містити ряд проблем, вирішення яких 
потребує використання проектного під-
ходу; 

3) потребувати організації групи (ко-
манди) осіб для аналізу, постановки про-
блеми та пошуку конструктивних шляхів 
її вирішення. 
Кожна проектно-аналітична сесія орга-

нізується в чотири етапи [3, c. 135].

Такт № 1 − «Аналіз ситуації». Кожна 
команда виступає з доповіддю за темою, 
решта груп − критикують та задають пи-
тання, тобто запускається процес обміну 
досвідом. Як правило, це такт «домашніх 
заготовок». Усім учасникам необхідно 
дати можливість висловитися, визначити, 
на їхню думку, важливе. 
Такт № 2 − «Виділення труднощів і 

проблем у реалізації проектів».   Виступа-
ють ті групи, які нічого конструктивного 
напрацювати не змогли. Усі інші беруть 
участь у дискусії та намагаються подола-
ти побачені доповідачами труднощі. При 
цьому найважливіше місце відводиться 
схематизації для уточнення принципових 
обмежень у баченні проблеми. Організа-
тори повинні налагодити комунікацію. 
Такт № 3 − «Проектні пропозиції для 

вирішення поставлених проблем». Після 
того, як на схемах позначено певну кіль-
кість проблем, необхідно відповідати на 
запитання: що з ними робити? Для цього 
команди готують проектні пропозиції та 
плани організації робіт, спрямовані на їх 
реалізацію. 
Такт № 4 − «Гра на самостійно створе-

ному макеті». На підставі проектів, запро-
понованих командами, створюється нова 
організаційна схема, що враховує та зби-
рає всі конструктивні пропозиції команд. 
Учасники ПАС мають самовизначитися: 
залишитися в складі старих команд або 
створити нові. Сформовані команди по-
винні виконати спільну роботу – підготу-
вати і зробити доповідь, у якій, викорис-
товуючи конструктивні елементи інших 
команд і своїх попередніх розробок, зазна-
чають, як їхня діяльність провадитиметься 
в нових формах організації. 
Форма проектно-аналітичних сесій як 

інноваційних заходів систематично впро-
ваджується у ВНЗ «Університет економі-
ки та права «КРОК» з 2008-2009 навчаль-
ного року.
Протягом 2010-2011 рр. міні-проектно-

аналітичні сесії були організовані в рамках 
навчального процесу для студентів IV кур-
су юридичного факультету спеціальності 
«Психологія» університету «КРОК».
Студенти під час ПАС за темою «Сту-
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дентська психологічна служба в універси-
теті»:

– отримали базові поняття про органі-
заційне проектування;

– визначили у формі круглого столу 
мету та цілі діяльності студентської пси-
хологічної служби університету;

– спроектували та презентували струк-
туру та основні напрями роботи студент-
ського психологічного центру, працюючи 
в малих групах; 

– відтворили в ігровій імітації схему 
функціональної взаємодії співробітників 
центру. 
Група студентів-психологів ІV курсу 

протягом 2009-2010 н.р. забезпечували 
психологічний та ігротехнічний супровід 
учасників комп’ютерної економічної імі-
тації «Стратегії управління підприємством 
в умовах фінансово-економічної кризи» 
(І, ІІ курси, факультет «Економіка підпри-
ємництва»). Протягом імітації студенти 
виконували такі функції:

1)  організація групової комунікації;
2)  відслідковування функціоналізації 

учасників у роботах малих груп та ефек-
тивності їх роботи в групі;

3)  аналіз проявів лідерських якостей 
учасників імітації;

4)  проведення міні-тренінгів з лідерст-
ва у малих групах.
Результати робіт студентів-практикан-

тів були презентовані одногрупникам на 
заняттях (дисципліна «Теорія та практика 
психологічного тренінгу») і використані в 
процесі підготовки дипломних робіт.
Організаційна форма проектно-аналі-

тичних сесій вирізняється серед інших 
освітніх методик практичністю та спря-
мованістю на формування у студентів 
аналітичних і проектувальних навичок, 
уміння приймати управлінські рішення. 
Її особливістю є можливість формування 
практичних навичок, умінь і технік на базі 
фахових знань, отриманих студентами 
протягом попереднього навчання. 
Ефективність проектно-аналітичних 

сесій у формуванні навичок прийняття 
рішень в умовах обмежених ресурсів про-
демонстровано в роботі з представниками 
середнього бізнесу (дві ПАС було прове-
дено авторами у 2009-2010 рр. у рамках 
модульних тренінгів «Проектний менедж-
мент» спільно з компанією Baltic Trening 
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Самовизначення  

1 . 
Основні  
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Group). Її учасниками стали керівники та 
провідні фахівці підприємств і компаній 
Києва. 
У Росії проектно-аналітичні сесії про-

тягом останніх п’яти років широко засто-
совуються в системах перепідготовки та 
підвищення кваліфікації Академії народ-
ного господарства при уряді РФ, а також 
для підготовки представників оборон-
прому. 

Âèñíîâêè
Застосування інтерактивних технологій 

у практиці професійної підготовки май-
бутніх психологів-консультантів і НR-спе-
ціалістів набуває особливого значення, 
оскільки полегшує процес засвоєння та 
ін теріоризації знань, забарвлює його пози-
тивним емоційним досвідом. Цільовою 

спрямованістю застосування наведених 
методів, форм і прийомів є формування 
професійної позиції спеціаліста, нави-
чок міжособистісної взаємодії у студен-
тів- психологів; розвиток уміння слухати; 
навчання аналізу та прогнозуванню по-
ведінки партнера; розвиток рефлексійного 
сприйняття ситуацій спілкування та парт-
нерів по спілкуванню; розвиток навичок 
корекції емоційного стану партнера та са-
модопомоги в ситуаціях емоційного дис-
комфорту. 
Запропонована та реалізована у ВНЗ 

«Університет економіки та права «КРОК» 
організаційно-методична форма проект-
но-аналітичних сесій є ефективною для 
професійного становлення студентів пси-
хологів-консультантів та HR-менеджерів 
в умовах постійних інформаційних нова-
цій.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Сучасна загальна теорія творчості є 

громіздкою, пересиченою багатозначними 
термінами системою, хиткою гносеологіч-
ною конструкцією, перевантаженою різно-
манітними методологічними підходами та 
множинними, часто не пов’язаними та не 
порівняними одна з одною теоретичними 
концепціями. Більшість теорій середнього 
рівня, що становлять її, були побудовані 
переважно за позитивістськими стандар-
тами, шляхом індуктивного виведення 
теоретичних систем із чистих емпіричних 
фактів. 
Однак, оскільки чисті факти виявляють 

свою теоретичну навантаженість, сучасна 
концепція творчості принципово не може 
бути виведена з досвіду, а її еволюція суп-
роводжується вгрузанням у постійно зрос-
таючій безлічі емпіричних результатів і 
уявлень. При цьому стрімке накопичення 
не співвідносних одна з одною теорій се-
реднього рівня створює мозаїчну, строка-
ту й фрагментарну картину з хиткими, по-
верховими та еклектичними філософськи-
ми передумовами. Нині теорія творчості 
перебуває в стані постмодерністського 
хаосу, а нові загальні теорії, що природ-
но виникають, у свою чергу потребують 
узагальнення та систематизації. Окрім 
цього, у методологічному плані загальна 
дослідницька ситуація в галузі вивчення 
творчості характеризується домінуванням 

прикладних досліджень над фундамен-
тальними, предметних підходів над між-
дисциплінарними і кількісних методів над 
якісними. 
Концептуальною підставою кожної з іс-

нуючих теорій виступає поняття творчості, 
яке повинно виводитися з розуміння його 
сутності та природи. Водночас, більшість 
існуючих дефініцій, а отже, і теорій твор-
чості, є результатом реалізації різноманіт-
них світоглядних орієнтацій, парадигмаль-
них установок і суб’єктивних уявлень до-
слідників, прояву їхньої конвенціальності 
та корпоративної солідарності, втілення їх 
приватних прагматичних цілей, дослідни-
цьких завдань та індивідуальних переваг. 
Нині перед дослідниками стоїть пріо-

ритетне завдання побудови єдиної тео-
рії творчості, яка стала б цілісною, само-
узгодженою системою, що вільно вміщує 
в собі всі існуючі концепції творчості, у 
тому числі й протилежні, які не супере-
чать, а взаємодоповнюють і взаємозбага-
чують одна одну. Така цілісна динамічна 
теорія повинна бути готовою до будь-яко-
го розширення та поглиблення, відкритою 
не лише до включення в себе всіх нових 
теорій, а й до їх прогнозування та пород-
ження. 
На сьогодні важливою є проблема праг-

матизації теорії та створення універсаль-
ного й ефективного творчого методу як 
серцевини творчого бачення дійсності. 
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У статті запропоновано модель і метод побудови єдиної 
теорії творчості, в основу якої покладено універсальний принцип 
центрованої пентаструктури. 

В статье предложены модель и метод построения единой 
теории творчества, в основу которой положен универсальный 
принцип центрированной пентаструктуры.

In the article the model and method for the construction of unified 
theory of creativity is proposed. The universal principle of the centered 
penta-structure was put in the base of a formation of the theory. 
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Квінтологічний підхід до побудови 
єдиної теорії творчості 
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При цьому дієве, живе творче знання по-
винно бути добре організоване та репре-
зентоване за допомогою найбільш ємних, 
компактних і зручних матриць, карт, сим-
волів, архетипічних структур, у тому чис-
лі й різноманітних пентаструктур. Таким 
чином, завдання побудови структурної 
рамки єдиної теорії творчості зводиться 
до створення ємної та простої матриці й 
визначення місця кожної теорії в цьому 
симетричному, самоподібному, фракталь-
ному утворенні. 
Необхідно враховувати, що сама кон-

цепція творчості, як будь-яка складна 
система, неминуче проходить у своєму 
розвиткові низку універсальних етапів: 
зародження, диференціацію, інтеграцію, 
а також трансформацію, у результаті якої 
сама система, що еволюціонує, через при-
родне постмодерністське дроблення пе-
реходить до центрування й об’єднання 
навколо вихідної матриці породження, 
конституйованої універсними першопри-
нципами. 
У звʼязку з цим, на сьогодні незвичай-

ної актуальності набуває вже не пошук 
інтегративних принципів, що дають змогу 
вибудовувати загальні теорії, а визначення 
деяких абсолютних, начал, що самопоро-
джуються, послідовне й іманентне розгор-
тання яких закладає методологічні основи 
та викреслює концептуальні рамки єдиної 
теорії творчості. Таким чином, завдання 
визначення структури теорії гармонійно 
доповнюється пошуком єдиних гранично 
загальних і надійних онтологічних і мето-
дологічних підстав, із яких виводились би 
сутнісні та центральні категорії теорій, що 
вільно, за допомогою смислових, непри-
чинних зв’язків, об’єднували б численні 
школи, теорії та парадигми. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Сучасні дослідники все більше схиля-

ються до думки, що єдина теорія творчості 
повинна бути побудована на надійних те-
оретико-методологічних засадах. Так, ще 
А. Уайтхед вважав, що «істинний метод 
філософської творчості полягає в тому, 
щоб виробити найкращу (у межах ваших 
можливостей) схему загальних ідей і без-

страшно застосувати її до тлумачення до-
свіду» [1, с. 24]. 
На думку В.С. Стьопіна, вже в постпо-

зитивістській філософії був усвідомлений, 
протилежний емпіричному, шлях побу-
дови теорії, що є експлікацією фундамен-
тальних теоретичних понять і структур. 
При цьому як найважливіші компоненти, 
що утворюють підстави науки та систем 
теоретичного знання, автор виділяв: 1) на-
укову картину світу, яку утворюють фун-
даментальні поняття і принципи науки, 
2) ідеали та норми наукового пізнання, що 
включають ціннісні орієнтації, методоло-
гічні приписи, цілі дослідження та спосо-
би їх досягнення; 3) філософські підстави 
науки як «метафізичні моделі», онтологіч-
ні принципи та фундаментальні постула-
ти [2]. 
Таким чином, визначення метафізич-

них передумов, онтологічних підстав і ме -
тодологічних принципів створення єди  ної 
теорії творчості повинно доповню ватися 
побудовою гранично наближеної до ре-
альності цілісної картини світу, в основі 
будови і розвитку якої лежать універ-
сальні закони та механізми творчої ево-
люції. Крім цього, оскільки творчість є 
серцевиною, іманентним конституюючим 
центром, організуючою віссю й ідеаль-
ною траєкторією розвитку всіх психічних 
процесів, властивостей і станів, побудова 
її єдиної теорії тісно пов’язана зі створен-
ням інтегральної парадигмальної рамки 
психологічної науки. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Нині перед дослідниками постало за-

вдання побудови не стільки загальної, 
скільки єдиної теорії творчості. Беручи 
до уваги той факт, що проблеми побудови 
такої теорії, універсальної психологічної 
парадигми, органічної наукової картини 
світу та вихідної матриці першосутностей, 
по суті, збігаються, можна припустити, що 
саме створення цілісної самоузгодженої 
теорії творчості стане моделлю вирішення 
найбільш нагальних і глобальних завдань 
сучасної науки. 
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Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою статті є побудова матриці ін-

тегрування та породження взаємоузгод-
жених методологічних підстав побудови 
єдиної теорії творчості за допомогою реа-
лізації квінтологічного підходу до про-
блеми. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Побудова єдиної теорії творчості, на від-

міну від її загальної теорії, повинна здійс-
нюватися не шляхом інтеграції численних 
існуючих теорій, а на основі розгортання 
й саморозвитку її центральної категорії, 
вихідного теоретичного поняття, що стано-
вить ядерне концептуальне підґрунтя теорії.
Теоретичне поняття творчості є формою 
вираження її сутності, пізнання якої у 
свою чергу здійснюється шляхом осягнен-
ня природи феномена творчості, яке дає 
змогу сформувати її онтологічну підставу, 
що служить надійним теоретико-методо-
логічним фундаментом побудови єдиної 
теорії творчості. 
У звʼязку з цим, визначення сутності та 

розкриття природи творчості може бути 
здійснено лише за межами самої теорії 
шляхом її філософського осмислення [3]. 
Водночас визначення онтологічної підста-
ви творчості неможливе без розкриття її 
позадослідних, трансцендентних і гранич-
них метафізичних передумов. Розуміння 
феномена та внутрішньої природи твор-
чості вимагає максимального розкриття 
смислових контекстів, радикального роз-
ширення методологічних рамок її вивчен-
ня, створення гранично ємних контекс-
тних матриць, що не дозволили б звузити, 
пропустити, деформувати та спотворити 
вічно нові, емерджентно виникаючі, твор-
чі феномени. 
Саме нова жива метафізика дасть змо-

гу створити гранично широкий і ємний 
смисловий контекст розгляду творчості, 
основними вимірами якого є позадослідні 
принципи і трансцендентні начала, сконс-
труювати універсні матриці, здатні вміщу-
вати невидимі, неосмислені, ще не прояв-
лені, але можливі феномени. 
При цьому першочергово необхідні 

ем  піричні дослідження конкретних жит-

тєвих проявів творчої активності повинні 
супроводжуватися розкриттям фундамен-
тальних підстав і позадослідних начал 
реальності, що визначають необхідні умо-
ви, витоки та саму можливість існування 
творчості й творчих потенцій особистості. 
Під час розгляду дійсності з позицій «уні-
версалістичного емпіризму» (М.О. Лось-
кий) сам емпіричний факт, зберігаючи 
свою справжність і живу речовність, пос-
тає як згорнута голографічна матриця, що 
вміщає всі шари реальності, які стоять за 
нею, від сприйманих і вимірюваних ознак 
до граничних і сконцентрованих універс-
них смислів. При цьому кожен феномен, 
подія й емпіричний факт розглядаються 
через призму голографічної пентаматриці, 
що дає змогу висвітлити всі пласти їхніх 
різнорівневих зв’язків, а головне − струн-
ку ієрархію центрів смислопородження і 
ключових вимірів.
Єдність теоретичної системи створю-

ється всередині зустрічних потоків, що 
одночасно виходять від первинних, чис-
тих емпіричних уявлень та від трансцен-
дентної рамки граничних вимірювань 
універсуму. Максимальна узагальненість 
вихідної універсальної структури і водно-
час гранична надійність, незнищенність і 
непорушність першосутностей виправдо-
вують і надають, у своїх рамках, необме-
жену методологічну та пізнавальну свобо-
ду, відкривають несподівані можливості 
для постійного розвитку, збагачення та 
поглиблення теорії. 
Однією з найважливіших методологіч-

них проблем побудови єдиної теорії твор-
чості є визначення її базової структури. 
При цьому завдання зводиться до знаход-
ження та створення деякої голографічної 
багатовимірної матриці, в якій є місце для 
кожної існуючої й такої, що виникає, те-
орії, а стійкі відносини між її рівнями й 
елементами дають змогу з легкістю і оче-
видністю розкривати нові зв’язки і взає-
мопереходи між різними концепціями. 
Така активна, добре структурована 

мат  риця повинна бути здатною витягати, 
структурувати й упаковувати існуючі та 
нові емпіричні й теоретичні знання. При 
цьому акумуляція тотожної, але індивіду-
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алізованої інформації в окремих частинах 
і кластерах сама по собі спричиняє її якіс-
не перетворення, емерджентне породжен-
ня нових цілісностей і смислів. 
Одним із варіантів побудови динаміч-

них матриць породження, що дають змогу 
звести численні теорії творчості в єдину 
систему та консолідувати їх за допомогою 
непричинних смислових зв’язків, може бу-
ти квінтологічний підхід до творчості. 
Вказаний підхід до дослідження склад-

них обʼєктів є різновидом, конкретизацією 
системно-структурного підходу та методо-
логічною орієнтацією, способом бачення й 
опису, в основі якого лежить універсальна 
пентаструктура − квінкунс, утворена шля-
хом внутрішньо необхідного саморозгор-
тання деякої першосутності. Квінкунс (від 
лат. quinc-, quinque – п’ять, uncia − унція, 
мала частина) − цілісна структура, що 
складається з п’яти розташованих у шахо-
вому порядку багатовимірних згорнутих 
точок або просторів, чотири з яких знахо-
дяться у кутах великого квадрата, а п’ята 
− у його центрі. При цьому структурно 
точки можуть розгортатися в кола, і тоді 
фігура буде універсальним архетипом чо-
тирьохпелюсткової «квітки життя». 
Сутнісною відмінністю цієї структу-

ри від інших пентаструктур є наявність 
центру, що постає як квінтесенція, «п’ята 
і, водночас, перша сутність», найбільш 
глибинний, первинний і чистий принцип, 
найважливіша і головна ідея, як тонка 
субстанція, що пронизує світи, дух, і вища 
творча сила. 
Ця структура є «одухотвореною пен-

таграмою», пентагоном, у якому вершина 
фігури переміщається в її центр, певною 
архетипічною моделлю світу, в якій чоти-
ри точки, що відповідають сторонам сві-
ту, зустрічаються в центрі творчої сили 
та бачення. Крім цього, цей спосіб реп-
резентації складних систем є результатом 
реалізації «піфагорійського підходу» до 
світу, заснованого на переконанні, що все 
є число, що саме число має онтологічну 
природу та, як деяка організуюча першо-
сутність, лежить в основі виявленої та не-
проявленої реальності, а числові пропор-
ції й симетрії виражають найбільш гли-

бинні принципи та закономірності будови 
і розвитку світу. 
Надзвичайне багатство смислів, закла-

дених у числі п’ять, якому приписувалось 
особливе значення практично в сіх краї-
нах, культурах і філософських системах, 
підкреслювали С. Гінгер та А. Гінгер. 
«Пʼятірка, − пишуть автори, − символі-
зує завершеність, рівноважний союз і 
гар монію. Це число пов’язане з центром, 
розташованим строго посеред чотирьох 
сторін світу». При цьому саме п’ятірка 
− ємний символічний образ, що виражає 
багатовимірний підхід до людини, який 
включає фізичний, афективний, раціональ-
ний, соціальний і духовний виміри [4]. 
Пентаструктура та її особлива форма 

квінкунс може розумітися як архетип, як 
універсальна структура, яка пронизує всі 
форми і рівні будови та існування світу, 
що виявляється у вигляді таких способів 
організації та репрезентації систем, як: 
принцип пентаграми, мандали, колеса, 
квітки, лотоса, пагоди. 
Водночас пентаструктура є не лише єм-

ним символом, що втілює космічний по-
рядок і образ світу, а й вродженим архети-
пом психіки, що забезпечує легкість спри-
йняття і, відповідно, миттєве, інтуїтивне 
схоплювання сутностей поданих подіб-
ним чином обʼєктів. Крім цього, ізомор-
фність внутрішніх і зовнішніх структур 
породжує особливий, фрактальний спосіб 
звʼязку між суб’єктом і об’єктом, створює 
можливість їх багаторазового голографіч-
ного взаємовключення. 
Реалізація квінтологічного підходу 

пов’язується із застосуванням низки пос-
лідовних процедур і прийомів, у резуль-
таті яких складний зміст об’єкта постає 
у вигляді особливого роду репрезентації 
або архетипічної пентаструктури. Такий 
спосіб побудови обʼєктів додає системі 
стійкості та симетричності, полегшує взає -
модію між об’єктами, що знаходять свою 
вищу форму звʼязку через рівновідда ле -
ний центр координації, управління та 
смислонаділення. 
Квінтологічний підхід орієнтує дослід-

ників на виявлення базових компонентів і 
структур феномена, на розкриття й аналіз 
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різноманітних типів взаємозв’язків і зве-
дення їх у єдине ціле. Він, у певному сенсі, 
є втіленням принципів священної геомет-
рії, спрямованих на пошук топологічних 
рішень самих сутнісних проблем будови 
та розвитку світу. Пріоритетною спрямо-
ваністю та відмінною рисою квінтологіч-
ного підходу є першочергове віднайдення 
центру породження, деякої багатовимірної 
точки, згорнутої сфери, голографічної клі-
тинки, що вміщує універсум, а також у її 
розгортанні в декілька сутнісних вимірів, 
які з внутрішньою необхідністю синте-
зуються в гармонійну структуру, що слу-
жить геномом універсальної творчості. 
Такий принцип побудови обʼєктів дає 

змогу вирішити сутнісну структурну су-
перечність між відцентровими та доцен-
тровими силами системних обʼєктів, між 
імперативною тоталізацією центру та руй-
нівними енергіями периферій. При цьому 
сконструйована пентаструктура гармоні-
зує та збалансовує відносини всередині 
системи і виступає як трансформатор, що 
перетворює деструктивну енергію в твор-
чу, яка спрямовується на ритмічне пульсу-
вання цінної інформації та смислів. У цьо-
му сенсі особливої   евристичності набуває 
метафора живої квітки, яка дає змогу по-
дати внутрішню динаміку пентаструктури 
у вигляді органічної, пульсуючої системи, 
що ритмічно розгортає пелюстки змістів і 
знову згортає їх до свого центру. 
Високий креативний потенціал квінто-

логічного підходу проявляється в першо-
черговій спрямованості на визначення та 
формування центрального ядра теорії, що 
спонтанно генерує нові знання, самостій-
но розкриває неявні та створює нові смис-
ли. Окрім цього, утворення ємного, голо-
графічного способу упаковки призводить 
до граничного стиснення та концентрації 
змісту, вибудовування ієрархії централь-
них категорій і відповідних вакуумних 
просторів породження, активних порож-
ніх місць, що самостійно вибирають і при-
тягують ізоморфні структури й однорідну 
інформацію та одночасно генерують нові 
феномени, зв’язки та смисли. 
Водночас нескінченна, невичерпна 

можливість виявлення різних площин, 

зрі  зів і рівнів аналізу складних систем дає 
змогу підставляти в порожню матрицю 
будь-яку п’ятірку взаємоузгоджених пен-
таструктурою понять. При цьому в кожно-
му активному порожньому просторі, за 
принципом китайської пагоди, відбува-
ється примусове нашарування змістів та 
смислів, їх взаємонасичення, взаємодопов-
нення, взаємозбагачення та взаємороз-
криття. 
Уже саме розміщення окремих теорій 

у їх спорідненому просторі, повернення 
в їх справжні світи та смислові контексти 
спричиняє приріст змісту, а несподіване 
об’єднання у єдину цілісну конфігурацію 
раніше не пов’язаних теорій емерджен-
тним чином розкриває нові властивості, 
зв’язки та якості. При цьому представлен-
ня системи знань у вигляді пентаструкту-
ри дає змогу кожній теорії середнього рів-
ня співвідноситись як одна з одною, так і 
з центром, що дозволяє розкривати її нові, 
несподівані функції, сутності та цілі. 
Необхідно підкреслити, що в найбільш 

загальному вигляді в основі квінтологіч-
ного підходу міститься:

• вихідна світоглядна позиція, методо-
логічна орієнтація, точка зору, особливий 
ракурс розгляду та спосіб бачення склад-
ного об’єкта;

• стратегічний принцип або їх система, 
основне положення, переконання та керів-
на ідея;

• спосіб опису та репрезентації змісту 
об’єкта;

• набір процедур і прийомів, що слугу-
ють формою реалізації вихідних принци-
пів і способів подання об’єкта.
Варто зазначити, що квінтологічний 

підхід розглядається не як єдино правиль-
на методологічна орієнтація, а лише як 
один із варіантів системного опису, що 
вільно вміщує і навіть посилюється від 
застосування моністичних, дуалістичних, 
тріалогічних і тетралогічних та інших сис-
темно-структурних способів репрезентації 
та аналізу. 
У свою чергу квінтологічний аналіз − 

це спосіб реалізації квінтологічного підхо-
ду, процедура уявного розкладання пред-
мета на частини з метою визначення його 



165

 Актуальні проблеми психології

повноти й сутності. Квінтологічний аналіз 
здійснюється в нерозривному звʼязку з 
синтезом, що проявляється в конструю-
ванні з отриманих частин гармонійної 
структури, шляхом об’єднання їх навколо 
свого центру породження. Одним із най-
більш успішних і детально розроблених 
способів реалізації квінтологічного під-
ходу є запропонована В.А. Ганзеном кон-
цепція системних описів, або метод пента-
базисів [5]. 
В основу цього методу покладено по-

дання складних систем у вигляді пента-
базису, що складається з чотирьох рядо-
покладених, повʼязаних у пари понять та 
одного центрального, обʼєднуючого. При 
цьому вичерпний опис будь-якого обʼєкта 
дійсності досягається шляхом роздвоєння 
єдиної основи на дихотомічні пари її сут-
нісних критеріїв, тобто за допомогою двох 
послідовних дихотомічних поділів. 
Провідною ідеєю методу є співвіднесен-

ня сукупності елементів досліджуваного 
обʼєкта з сукупністю елементів вибрано-
го базису, у результаті чого здійснюється 
структурування множини елементів, ви-
являються їх сутнісні звʼязки та встанов-
люється повнота опису. Використання ба-
зисів дає змогу зробити ці описи набагато 
стійкішими, допомагає виявити спільність 
обʼєктів різної природи, отримати значно 
більші наукові синтези та подати наукову 
інформацію у більш зручній для сприй-
няття та осмислення формі. 
При цьому найважливішою властивіс-

тю пентабазису є його узгодженість із 
можливостями сприйняття людини та з 
особливостями будови як першої, так і 
другої сигнальних систем. Об’єднання 
де кількох базисів також дає можливість 
збільшити аналітичну потужність методу. 
«У ряді випадків, − зазначає В.О. Ганзен, − 
пошук базисів відіграє й евристичну роль, 
він може допомогти виявити «білі пля-
ми», полегшити перехід від вивчення яви-
ща до його сутності» [5, с. 41]. При цьому 
дієвість цього методу може бути істотно 
збільшена в разі об’єднання та накладення 
декількох базисів. 
Саме метод системного опису В.А. Ган-

зена може бути покладений в основу по-

будови матриці граничних метафізичних 
підстав творчості або «карти сутностей», 
а також виявлення архітектоніки феноме-
нальних світів людини, які можуть слугу-
вати вихідними генеративними матриця-
ми побудови єдиної теорії творчості.
У цьому сенсі завдання побудови струк-

тури та сутнісних підстав єдиної концепції 
творчості розгортається в низку послідов-
них етапів:

1. Віднайдення центрального першоп-
ринципу породження та інтегрування, що 
є квінтесенцією основних філософських 
передумов і методологічних орієнтацій.

2. Розгортання цього першопринципу 
шляхом послідовних дихотомічних по  ді-
лів та об’єднання нових сутнісних мані-
фестацій у цілісний пентабазис.

3. Виявлення архітектоніки світів уні-
версуму, інтегруючим і породжуючим 
ядром якого є світ культури.

4. Упорядкування й узгодження всіх 
наявних теорій творчості та зведення їх у 
струнку взаємоузгоджену систему за до-
помогою побудованих пентабазисів.
Конструювання вихідної матриці орга-

нізування та смислопородження розпочи-
нається з віднайдення безумовного фунда-
ментального першопринципу, що повинен 
мати такі властивості, як: 

• первісність, споконвічність; 
• універсальність та інваріантність; 
• усезагальність, усевміщуваність і гра-

ничне розкриття; 
• наявність внутрішнього джерела са-

моруху та здатність до саморозгортання; 
• самодостатність, внутрішня єдність, 

самоутворюваність, самопричинність, 
«causa sui». 
На думку М.О. Лоського, система мож-

лива тільки за існування надсистемного, 
трансцендентного начала, необхідно єди-
ного в самому собі та тому справді абсо-
лютного. Способом відношення цього 
надсвітового начала до світу є творіння 
ієрархії субстанціональних діячів, деяких 
конкретно-ідеальних начал, що охоплю-
ють як неживу природу, так і трансценден-
тні духовні сутності. На думку філософа, 
субстанціональні діячі є творчими силами, 
центрами породження та об’єднання мно-
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жин окремих систем, кожна з яких підпо-
рядкована якомусь більш складному ціло-
му, аж до світового, що має у своїй основі 
єдину Вищу субстанцію [6].
Абсолют розуміється як безумовне, не-

обмежене, таке, що збігається із самим 
собою, само себе руйнує та безперервно 
самопороджується, вічно нове начало, яке 
створює, вміщає та підтримує все суще. 
Таке розуміння абсолюту може бути най-
більш загальною моделлю представлення 
центральних компонентів пентаструктур, 
що відображають усі форми існування ма-
терії на будь-якому рівні організації. Так, 
виходячи з цієї моделі, онтологічна під-
става єдиної теорії творчості може бути 
подана як процес невпинного спонтанного 
самопорождення буття. 
Водночас, оскільки абсолют є буттям 

буття і ніщо, тотожність тотожності і від-
мінності, єдність єдності та множинності, 
то першим етапом розгортання абсолют-
ної першооснови є її поділ на буття і ніщо. 
Другий акт розгортання граничних пер-
шосутностей призводить до їх поділу, за 
критерієм «нескінченне-кінцеве», на нові 
діадичні комплементарні зв’язки: буття 
(ціле-взаємодія) і ніщо (можливість-сво-
бода). Саме діалектичні пари ціле-взає-
модія та можливість-свобода розкривають 
сутнісні виміри творчості, як способу іс-
нування абсолюту, викреслюють його ко-
ординуючі смислові рамки і проявляються 
як універсальні, самостійні, нерозривно 
пов’язані, онтологічні та смислові сфери 
людського універсуму.
Архітектоніка даних трансцендентних 

першосутностей може бути проявлена   
шляхом побудови їх узагальненої тополо-
гічної моделі або «карти сутностей», ком-
поненти якої є центральними категоріями, 
базовими поняттями, на яких будуються 
універсальні, філософські теорії творчості. 
Так, у найбільш широкому сенсі творчість 
може бути визначена як спосіб існуван-
ня, прояву та розгортання Абсолюту і як 
творчість природи, а також як досягнення 
й реалізація свободи, створення та реаліза-
ція можливостей, створення та реалізація 
цілого і як творча взаємодія (табл. 1).
У свою чергу центральні категорії, що 

лежать в основі загальних теорій творчості, 
одночасно виступають як принципи, які 
породжують та інтегрують, вони впоряд-
ковують відповідні їм змістовні простори 
окремих теорій, або теорій середнього рів-
ня (Р. Мертон, 1967) [7] чи «окремих тео-
ретичних схем» (В.С. Стьопін, 2000) [2]. 
Така деревоподібна модель відповідає 

деякій стандартній структурі гуманітар-
них і, зокрема, психологічних теорій. В.А. 
Юревич вважає, що «її найбільш виразно 
проступаючими елементами є центр і пе-
риферія, тобто, з одного боку, деякі базові 
ідеї та твердження, що утворюють ядро   
теорії, з іншого, − допоміжні щодо нього 
досвід і когнітивні конструкції» [8].
При цьому інтегральна матриця універ-

сальних філософських теорій творчості 
може бути подана   у вигляді послідовно-
го розгортання першосутностей, кожна з 
яких експлікується в певних змістовних 
сферах теорій, що породжуються своїми 
центрами − сутностями і категоріями дру-
гого порядку [9]:

1. Творчість як розгортання і спосіб іс-
нування Абсолюту, творчість природи й 
універсальний процес еволюції.

1.1. Співтворчість людини з вищою 
творчою силою. Реалізація творчої бо-
жественної сили волі, що живе в людині 
(М.О. Лоський, 1906, 1927); співтворчість 
Людину з Богом (М. Бердяєв, 1935).

1.2. Співтворчість з вищою силою шля-
хом досягнення вищих станів свідомості. 
Творчість як плід божественного натхнен-
ня (Платон 5-4 ст. до н.е.); досягнення ста-
ну потоку (М. Чіксентміхайі, 1975).

1.3. Творче бачення світу. Бачення осо-
бистості як джерело творчості і створення 
світів культури (Г. Зіммель, 1911, 1918).

2. Творчість як Взаємодія. Трансанктні 
взаємини між індивідуумом і середовищем 
(M.Stein, 1962); творчість як гармоній-
ні взаємодії індивіда з його оточенням 
(Х. Андерсон, 1965); творчість як розвива-
юча взаємодія (Я.А. Пономарьов, 1976).

3. Творчість як створення та реалізація 
Цілого. Досягнення єдності та гармонії з 
первинними сутностями всесвіту (Х. Ан-
дерсон, 1965); об’єднання фрагментів 
знань, що зберігаються в пам’яті, у єди-
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не ціле (В. Келлер, 1930, М. Вертгеймер, 
1945).

4. Творчість як створення та реалізація 
Можливостей. Творчість як «створення 
вторинних світів» і моделювання мов 
(Дж.Р.Р. Толкієн, 1931); побудова мож-
ливих світів, гра з текстом (Р. Барт, 1973; 
X.Л. Борхес, 1982; У. Еко, 1983); конструю-
вання як «оможливлення» існування. (М. 
Епштейн, 2003).

5. Творчість як досягнення та реалізація 
Свободи. Свобода волі і творчості як вира-
ження власної природи людини (Піко дел-
ла Мірандолла (вид.1496); пробудження 
«діонісійського» духу та переоцінка цін -
ностей (Ф. Ніцше, 1872); творчість як вира-
ження, ствердження та реалізація субстан-
ціональної свободи (М.А. Бердяєв, 1911,
1916); вільна реалізація проекту та здійс-
нення вільного вибору (Ж.П. Сартр, 1946).
У свою чергу, єдина теорія творчості 

повинна будуватися на основі універсаль-
них структур і законів функціонування та 
розвитку психіки, що має онтологічний і 
творчий характер і природно включає в 
себе весь спектр проявів свідомості, не-
свідомих і трансперсональних станів, а та-
кож досубʼєктних і метасубʼєктних мані-
фестацій. Так, С.Л. Рубінштейн (1957) 
писав про «спорідненість» людини всьо-
му сущому та її іманентну включеність 
до буття; О.М. Леонтьєв (1983) розглядав 
психіку як безперервний «образ світу», 
який у своєму розвиткові вплітається в 
процес еволюції. У свою чергу, В.Т. Куд-

рявцев стверджував, що психіка має по-
чаткову, універсально-творчу природу: 
«Первісною формою становлення будь-
якої психічної функції людини є продук-
тивний, творчий процес, що забезпечує 
побудову в індивіда динамічного образу 
світу культури в його загальності й уні-
версальності...» [10, с. 117] 
Таким чином, вихідна «карта сутнос-

тей», що була побудована на базі гранич-
них онтологічних підстав, створює орга-
нізуючі й пояснювальні простори не лише 
для філософських теорій творчості, а й 
для тих, які побудовані на дослідженні ба-
зових психічних процесів, у свою чергу 
представлених у вигляді пентабазису: «па-
мʼять-мислення», «інтуїція-уява» і сприй-
няття, яке лежить в їх основі (табл. 1).
Продовжуючи задавати гранично ши-

рокі контексти та плани розуміння, що 
висвітлюють факти і феномени, не до-
ступні безпосередньому спостереженню 
й емпіричному дослідженню, зберігаючи 
гранично широкий погляд на творчість і, 
за необхідності, вводячи в буття поняття 
«суб’єкт», ми отримуємо нову онтологіч-
ну категорію − світ, точніше, нерозривну 
звʼязку та цілісність «людина - світ» або 
буття людини у світі. 
Одвічно синкретичним, первинним 

сві том людини є світ культури, що ство-
рюється первозданним, цілісним актом 
творчого усвідомлення-бачення, що є де-
якою початковою синкретичною цілісніс-
тю, яка включає дію зі створення арте-

Ціле
Творчість як створення
і реалізація цілого
Творче мислення

Можливість
Творчість як створення
та реалізація можливостей
Творча уява

Буття Абсолют
Розгортання Абсолюту
і творчість природи
Творче сприйняття

Ніщо

Взаємодія
Творчість як
взаємодія
Творча памʼять

Свобода
Творчість як
реалізація свободи
Творча інтуїція

Таблиця 1 
«Карта сутностей» і універсальні теорії творчості
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факту, акт подолання проблеми, супутній 
комунікативний акт і вільне емоційне са-
мовираження первісного творця. 
При цьому світ культури, що народ-

жується разом із людиною, у згорнутому 
вигляді містить у собі майбутні автономні 
феноменальні світи, які виражають п’ять 
основних форм буття: предметну, людсь-
ку, символічну, соціальну та культурно-
творчу. 
Послідовне саморозгортання світу 

культури за допомогою двох універсаль-
них дихотомічних розподілів дає змогу 
виявити відносно автономні суб’єктивний 
і об’єктивний пласти культури, що, у свою 
чергу, поділяються на дві комплементарні 
зв’язки світів: предметного і символічно-
го, а також внутрішнього і соціального, 
якісні вершини яких знову інтегруються 
світом культури. 
При цьому вимальовується певна архі-

тектоніка незалежних світів універсуму, 
що розкриває базові симетрії та гармоній-
ність взаємозв’язків усередині універ-
сальної пентаструктури. Саме ця пента-
структура базових світів людини може 
бути конституючою матрицею, системою 
смислових контекстів, вимірювань і фак-
торів, що упорядковують і породжують 
основні психологічні концепції творчості. 
Традиційно, пошук і віднайдення пев-

них інтегруючих принципів і організу-
ючих паттернів творчості проводилися 
переважно шляхом узагальнення й аналі-
зу всього різноманіття емпіричного до-
свіду та наявного теоретичного знання. 
Так, Мel Rhodes (1961), проаналізувавши 
40 визначень творчості та 16 визначень 
уяви, розробив і обґрунтував цілісну мо-
дель творчості − 4 Ps та подав її у вигляді 
взаємодії 4-х чинників: процесу (process), 
продукту (product), особистості (person) 
і середовища (press) [11]. У свою чергу, 
Ross Mooney (1962) також запропонував 
розглядати творчість через призму моделі 
4 Ps (process, product, person, environment) 
[12]. Stuart E. Golann (1963) замінив по-
няття середовища близьким за змістом по-
няттям «місце» і його теорія 4Рs (process, 
product, person, place) стала структурною 
основою для організації теоретичного й 

емпіричного дослідження творчості. При 
цьому поняття «місце» (place) в широкому 
сенсі розумілося більшістю дослідників 
як проблемне або соціально-організоване 
середовище [13]. Надалі, Д. Саймонтон 
(Dean K. Simonton, 1988), ототожнюючи 
поняття лідерства і творчої активності, 
розширив список організуючих категорій 
і ввів пʼяту Р − persuasion (переконливість) 
[14]. Клаус Урбан (2003) до трьох класич-
них вимірів − процес (process), продукт 
(product) і особистість (person) − додав 
новий − проблема (problem), залишаючи 
категорію середовища (environment). Ви-
ходячи з цього, він вивів нову формулу 
творчості: 4Ps-Е [15]. 
Необхідно зазначити, що згадані цілісні 

моделі творчості були побудовані шляхом 
аналізу й узагальнення теоретичних знань 
та емпіричного досвіду, у суворій від-
повідності з позитивістськими критеріями 
науковості та принципами раціональності, 
логічності, достовірності. 
Водночас рефлексивний, гіпотетико-

дедуктивний метод дослідження твор-
чості, за якого як вихідний концептуаль-
ний конструкт вибирають життєвий світ 
особистості, а точніше − сукупність скла-
дових його феноменологічних світів, дає 
змогу вивести центральні категорії твор-
чості з його топологічної моделі або сис-
теми взаємоузгоджених змістовних про-
сторів. Максимально можлива повнота 
опису наявного та можливого емпірично-
го досвіду досягається шляхом введення 
його в структуру феноменологічного пен-
табазису, що об’єднує предметний і сим-
волічний, внутрішній і соціальний світи, 
а також культуру як центр їх інтеграції та 
породження. 
У реальному житті творчість прояв-

ляється як спосіб існування людини в уні-
версумі, у його світах і, у першу чергу, в 
первісному, вершинному просторі куль-
тури, що породжує й одночасно інтегрує 
феноменальні світи. У гранично широ-
кому розумінні творчість є цілісний, без-
перервний, структурований універсними 
законами та структурами потік творчого 
бачення, що проектується в базові, фено-
менальні світи та виявляє себе за допомо-



169

 Актуальні проблеми психології

гою елементів, структур та основних зако-
номірностей цих світів. 
Розкриття способів існування особис-

тості в п’яти феноменальних світах, дає 
змогу виявити основні форми творчості, 
якісна своєрідність яких визначається 
специфікою будови та смислової визначе-
ності кожного світу. Так, у світі культури 
творчість проявляється як творче бачення 
і центруючий його процес смислотвор-
чості, що як вища, самодостатня форма 
активності гармонійно включає й інтегрує 
всі інші форми творчості. 
Водночас творче бачення постає як 

єдиний потік сприйняття, аналізу, пере-
живання, осмислення та дієвого пере-
творення світу, що здійснюється у внут-
рішньому плані. Центральним, сутнісно-
емерджметним процесом, що пронизує 
всі інші внутрішні потоки творчого ба-
чення, є смислотворчість, яка розуміється 
як процес вичерпування і наділення дій-
сності розвиваючими, креатологічними 
смислами. 
Смислові структури є вищими, ядерни-

ми, інтегративно-трансцендентними утво-
реннями особистості, а сам смисл рівно-
значний існуванню особистості у світі та 
самому життю. «Деякі його називали чет-
вертим, − писав В.П. Зінченко, − деякі − 
п’ятим виміром буття. Хоча його необхід-
но назвати першим» [16].
Смислотворчість як центральний дина-

мічний компонент вищої форми творчості 
творчого бачення пронизує та наповнює 
всі специфічні форми творчої активності 
особистості в п’яти автономних світах, що 

організовуються відповідними централь-
ними категоріями творчості. Так, у пред-
метному світі творчість проявляється як 
продуктивна творча діяльність, сутнісною 
категорією якої є «продукт»; у символіч-
ному − як творче вирішення, проблемо-
організуючою категорією якого є «про-
цес»; у соціальному − як творчий діалог, 
що визначається доменом «середовище»; 
у внутрішньому − як творча самореалі-
зація, що породжується центральним по-
няттям «особистість». Побудована дедук-
тивним способом пентаматриця базових 
активностей і категорій має потужний 
пояснювальний і евристичний потенціал 
і дивовижним, водночас природним чи-
ном включає в себе основні вимірювання, 
або домени творчості (процес, продукт, 
особис тість і середовище), отримані шля-
хом узагальнення та конденсації емпірич-
ного досвіду. 
У звʼязку з сутнісним і вихідним харак-

тером процесу смислотворчості, для роз-
 криття глибинної сутності творчості до-
цільно ввести п’ятий елемент, субстанціо-
нальну базову категорію, певний централь-
ний вимір − сенс (sense), а класичну модель 
подати у вигляді 4Ps/S-процес (process), 
продукт (product), особистість (person), се-
редовище (place), зміст (sense) (табл. 2).
Сконструйована генетична пентаматри-

ця породження й організації, що лежить в 
основі інтеграції існуючих загальних і ок-
ремих теорій, може бути наповнена кон-
кретним змістом і подана   в наступному 
вигляді [9]:

1. Творчість як бачення, реалізація твор-

Символічний світ
Творче вирішення проблем
Процес (Process)

Соціальний світ
Творчий діалог
Середовище (Place)

Культура
Реалізація творчої позиції, творча 
рефлексія і смислотворчість
Сенс (Sense)

Предметний світ
Творча діяльність
Продукт (Product)

Внутрішній світ
Самоактуалізація
Особистість (Person)

Таблиця 2
Архітектоніка феноменологічних світів і психологічні теорії творчості
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чої позиції, як творча рефлексія і смисло-
творчість.

1.1. Творчість як особливий стан душі, 
творча установка, здатність сприймати 
світ (Е. Фромм, 1959, 1970); реалізація 
творчої позиції (Stance) (S.J. Parnes, 1967). 

1.2. Творчість як створення нових смис-
лів. Породження смислів «екзистен ційно-
апріорними структурами» (Л. Бін свангер, 
1958; Р. Мей, 1969); пошук і віднайдення 
нових смислів (В. Франкл, 1959); смисло-
породження (Б.С. Братусь, 1994; Д. Леон-
тьєв, 1999; С.В. Дмитрієв, 2001); смисло-
будування (Ф.Е. Василюк, 1984); творче 
розуміння як добування, трансляція та по-
родження нових смислів (В.П. Зінченко, 
1997).

2. Творчість як продуктивна діяльність. 
Творча міць людини, що реалізується в 
безперестанній діяльності (Г. Фіхте, 1794); 
творчість як продуктивна, перетворюваль-
на діяльність (С.Л. Рубінштейн, 1946). 
3. Творчість як виявлення і вирішення 
проблем. Творчість як процес перетворен-
ня проблематичної ситуації в розвʼязану 
(Дж. Дьюї, 1910); творчість як вирішен-
ня завдань і проблем (В. Келер, 1925; К. 
Дункер, 1945; М. Вертгеймер, 1945); чут-
ливість до проблем, визначення недоско-
налостей (Е. Torrance, 1962, 1967).

4. Творчість як самоактуалізація та ре-
алізація специфічних властивостей і рис 
особистості. Принцип творчої самодіяль-
ності: творення себе в процесі творчості 
(С.Л. Рубінштейн, 1922); спонтанна реалі-
зація сутнісного-Я (Е. Фромм, 1941); твор-
чість як самореалізація (К. Роджерс, 1954, 
1965); творчість як спонтанна і трансцен-
дентна самоактуалізація (А. Маслоу, 1954, 
1968, 1971).

5. Творчий діалог, любов і емпатія. Про-
дуктивний діалог і майєвтика (Сократ, 5 
ст. до н.е.); ерос, любов і потяг до прекрас-
ного (Платон, 5-4 ст. до н.е.; Плотін, 3 ст. 
н.е.); діалог як вільна, плідна активність 
породження (М. Бубер, 1923); діалогічна 
природа мислення, творчості та культури 
(В.С. Біблер, 1975, 1990); творчість як діа-
лог і взаємна участь (D. Bohm, 1992, 1996) 
тощо. 
Творчість укорінена в культурі, людсь-

кій практиці, соціальному світі, текстовій 
реальності та неповторному екзистен-
ціальному досвіді. Творчість − це не лише 
і не стільки процес, здатність, продукт або 
особливо організоване середовище, скіль-
ки те самопробудження багатовимірного 
динамічного простору та розгортання пер-
шосутності породження, що проявляється 
в феноменальних світах у формі народжен-
ня нових смислів, ефективного вирішення 
проблем, вільної самореалізації, продук-
тивної діяльності й творчого діалогу.

Âèñíîâêè
Побудова єдиної теорії творчості по-

винна здійснюватися не лише шляхом 
інтеграції численних існуючих теорій се-
реднього рівня, а й на основі розгортання 
деяких вихідних метафізичних моделей 
і онтологічних підстав, які закладають 
фундамент, породжують ієрархію нових 
центральних категорій, зводять каркас та 
загальну концептуальну рамку теорії.
Послідовне розгортання і наповнення 

вихідних пентаматриць породження та 
інтегрування, відкриває можливість сис-
тематизації, взаємоузгодження і взаємо-
збагачення різноманітних окремих теорій 
творчості, дає змогу розкрити сутнісні 
взаємозвʼязки між ними, співвіднести їх із 
вихідними філософськими підставами та з 
самою реальністю, передбачити і стиму-
лювати виникнення нових теорій. 
Ефективним і евристичним варіан-

том створення динамічної, голографічної 
структури, багатовимірної матриці органі-
зування є квінтологічний підхід до дослід-
ження складних обʼєктів, в основу якого 
покладено універсальний принцип репре-
зентації систем за допомогою архетипіч-
них пентаструктур і пентабазисів. 
Центральний елемент пентаструктури є 

акумулятором високоцінної інформації та 
генератором нових смислів. Сутнісною та 
відмінною рисою квінтологічного підходу 
є першочергове визначення центрального 
елемента пентаструктури, певної згорну-
тої матриці породження, що інтегрує та 
структурує існуючу інформацію, генерує 
нові смисли.
Опис системних обʼєктів у вигляді пен-
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таструктур є одним із можливих, але, вод-
ночас, оптимальним для організації та по-
будови концептуальних систем, і зокрема 
єдиної теорії творчості, оскільки він дає 
змогу гармонійно обʼєднати такі сутнісні 
критерії всіх репрезентацій, як принципи 
повноти і простоти.
Можна припустити, що всі складні сис-

теми розвиваються в напрямі набуття ба-
лансу між п’ятьма базовими внутрішніми 
підсистемами, до їх взаємопідсилення і 
гармонійної взаємодії, створення симет-
ричної конфігурації автономних смисло-

вих просторів, об’єднаних навколо цент-
ральної сутності.
Універсальна пентаструктура чи квін-

кунс є архетипічним символом, інваріан-
тною структурою, що пронизує всі рівні 
будови та розвитку світу, й вона, як вихід-
на матриця організування та породження, 
може бути покладена в основу побудови 
структури єдиної теорії творчості, універ-
сальної психологічної парадигми, органіч-
ної наукової картини світу й універсної 
моделі граничних сутностей і першос-
мислів.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На сьогодні ефективність діяльності 

організацій безпосередньо пов’язана з 
якістю управління, відповідно, з рівнем 
підготовки і професійною майстерністю 
менеджерів. Динамічні, мінливі та непере-
дбачувані умови зовнішнього середовища, 
з якими стикаються сучасні управлінці, 
вимагають прийняття своєчасних та ефек-
тивних управлінських рішень, в основі 
яких лежать не окремі навички і знання, 
а таке цілісне особистісне утворення, як 
компетентність. У звʼязку з цим, проблема 
дослідження професійної та управлінської 
компетентності менеджерів набуває зна-
чимості й актуальності.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Численні дослідження поняття «компе-

тентність» і «компетенції» в зарубіжній 
психології управління, педагогіці й теорії 
менеджменту сприяли створенню цілого 
спектра концепцій і теорій, які нині вима-
гають свого узагальнення, систематизації 
й осмислення.
Особливості застосування компетент-

нісного підходу в управлінні персоналом, 
а також відборі, підготовці й навчанні ме-

неджерів розглядалися у роботах Р. Уайта, 
C. Argyris, Д. Мак-Клеланда, Р. Бояціса, 
JI. Спенсера та С. Спенсера, Дж. Равена, 
K. Keen, S.B. Parry, R.J. Mirabile, D.A. 
Bratton, B. Mansfield, L. Mitchell, С. Уідде-
та і С. Холіфорда. Нині, вважають F.D. Le 
Deist і J.Winterton, поняття «компетенції» 
є нечітким, розпливчастим концептом. 
При цьому термінологічна плутанина та 
постійні дискусії навколо його визначен-
ня унеможливлюють створення загальної 
самоузгодженої теорії [1]. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
У зв’язку з цим, нині існує необхідність 

пошуку і створення надійних методоло-
гічних засад та інтегральних підходів до 
проблеми професійної компетенції на ос-
нові подальшого узагальнення й аналізу 
існуючих теорій.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Дослідження компетентності та ключо-

вих компетенцій у бізнесі, управлінні й 
освіті активно проводяться в зарубіжній 
теорії та психології управління, почи-
наючи з другої половини ХХ століття. 
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У статті проаналізовано основні концепції професійної та 
управлінської компетентності в зарубіжній психології. Визначе-
но, що різні концепції компетентності та компетенцій можуть 
бути впорядковані за допомогою особистісного, функціонально-
го та цілісного, багатовимірного підходів до проблеми.

В статье проанализированы основные концепции профессио-
нальной и управленческой компетентности в зарубежной пси-
холо гии. Определено, что различные концепции компетентности 
и компетенций могут быть упорядочены с помощью личност-
ного, функционального и целостного, многомерного подходов к 
проблеме. 

In the article the basic concepts of professional and managerial 
competence in foreign psychology are considered and analyzed. It 
is noted that various concepts of competence and competencies can 
be arranged with the help of personal, functional and holistic, multi-
dimensional approaches to the problem.

Ключові слова: компетентність, компетенції, стандарти 
компетенцій, підходи до проблеми компетентності.

Поняття професійної та управлінської 
компетентності в зарубіжній психології
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Накопичено багатий емпіричний і теоре-
тичний матеріал, що розкриває сутність, 
структуру професійної компетентності й 
основних шляхів її формування та розвит-
ку. Метою статті є розкриття, вивчення та 
аналіз основних концепцій і теорій компе-
тентності, а також специфіки її прояву в 
управлінській діяльності. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
З початку 60-х рр. ХХ ст. в теорії та 

практиці управління і педагогіці спостері-
гається сплеск інтересу до професійної та 
управлінської компетенції, що розглядала-
ся як засіб розвитку менеджерів усіх рівнів 
управління та важливий фактор створення 
конкурентної переваги й удосконалення 
діяльності організацій. Уперше поняття 
компетентності в бізнесі та управлінні 
виступило предметом аналізу в роботах 
Р. Уайта (1959) і C. Argyris (1962). Так, 
Р.Уайт увів поняття «компетентність» у 
процесі опису особистісних особливос-
тей успішних і ефективних виконавців, 
що поряд із знаннями володіють високою 
мотивацією та розвиненими соціальними 
навичками, а C. Argyris описував міжосо-
бистісну компетентність менеджерів як 
засіб удосконалення процесів організацій-
них змін [2; 3]. Термін «компетентність» 
отримав своє подальше обґрунтування в 
роботах Д. Мак-Клелланда (1973, 1976), 
який використовував це поняття як інстру-
мент підвищення якості професійного від-
бору у сфері кадрового менеджменту [4].
Найбільш вагомий внесок у розроблен-

ня вказаної проблеми зробив Р. Бояціс 
(1982), учений, якого вважають одним 
із засновників концепції компетенцій і, 
зокрема, управлінської компетентності. 
Він визначає компетенцію як основну 
ха рактеристику особистості, яка лежить 
в основі ефективного або високоякісно-
го виконання роботи [5]. При цьому, для 
кожної компетенції виокремлено поведін-
кові індикатори, які можна було визначи-
ти за допомогою спеціально розроблених 
інтерв’ю та опитувань.
На думку автора, ефективне функціо-

нування організації вимагає реалізації 
професійної компетентності як процесу 

послідовного розгортання трьох чинни-
ків: вимог професійної діяльності, органі-
заційного середовища та індивідуальних 
компетенцій. Необхідно зазначити, що 
основні роботи Р. Бояціса лягли в основу 
моделі компетентнісно орієнтованої осві-
ти, системи підготовки та розвитку управ-
лінської компетентності менеджерів. 
Британський психолог Дж. Равен (1984) 

запропонував розуміння компетентності 
як цілісного утворення, що складається 
з великої кількості відносно незалежних 
компонентів, окремі з яких відносяться 
до когнітивної сфери, а інші − до емоцій-
ної, що можуть заміняти один одного як 
складові ефективної поведінки [6]. Равен 
розглядає окремі види компетентності як 
мотивовані здібності, як характеристики 
та властивості людей, що дають їм змогу 
досягати особистісно значущих цілей. Ав-
тор пропонує список із 37 видів компетен-
цій, серед яких виділяються: тенденція до 
більш ясного розуміння цінностей, само-
стійність мислення, оригінальність; здат-
ність приймати рішення; залучення емоцій 
у процес діяльності; здатність до спільної 
роботи заради досягнення мети; здатність 
вирішувати конфлікти та пом’якшувати 
суперечності, готовність і вміння викорис-
товувати нові ідеї та інновації тощо [6]. 
Оригінальний підхід до досліджен-

ня проблеми компетенції запропонував 
K. Keen (1992), який визначив її як струк-
туру, що складається з таких частин: на-
вички, знання, досвід, контакти, цінності, 
які можна символічно представити як 
пальці на руці, що координуються доло-
нею, а також нервовою системою, яка уп-
равляє рукою, що, у свою чергу, символі-
зує контроль над усією діяльністю. При 
цьому компетенція загалом розуміється як 
здатність керувати будь-якою ситуацією, 
навіть непередбаченою [7].
Подальший розвиток концепція ком-

петенції отримала в роботах Л. Спенсера 
та С. Спенсера, які розглядали її як базо-
ву характеристику індивіда, що причинно 
пов’язана з критеріями ефективної та/або 
успішної дії в професійних чи життєвих 
ситуаціях [8; 2]. На думку авторів, ком-
петенція − це глибока та стійка частина 
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особистості, за якою можна передбачи-
ти поведінку людини в досить широкому 
колі ситуацій. Причинний зв’язок означає, 
що компетенція обумовлює поведінку або 
дію, а зв’язок із критеріями дії означає, що 
її успішність може бути виміряна за пев-
ними критеріями або стандартами.
До того ж, Л. Спенсер і С. Спенсер виді-

лили п’ять базових компонентів, що впли-
вають на формування як окремих компе-
тенцій, так і компетентності в цілому: 

1) мотиви, що спрямовують і визнача-
ють вибір варіанта поведінки в конкрет-
них умовах;

2) психофізіологічні властивості та осо-
бистісні риси; 

3) Я-концепція, установки та цінності; 
4) знання й інформація, якою володіє 

фахівець у професійній сфері; 
5) навики або вироблені прийоми про-

фесійної діяльності. 
При цьому автори розглядають компе-

тенцію у вигляді моделі айсберга, де 
знання та навички, яким порівняно легко 
навчити, становлять його видиму частину, 
тоді як психофізіологічні властивості та 
особистісні риси, мотиви та Я-концепція 
немов би приховані під рівнем моря і дуже 
важко розвиваються в процесі навчання й 
тренінгів.
У свою чергу S.B. Parry (1996) визна-

чає компетенцію як групу знань у певній 
галузі, навичок і відносин, що впливають 
на значну частину професійної діяльності, 
пов’язані з виконанням діяльності та мо-
жуть бути виміряні й розвинені через нав-
чання. Крім цього, S.B. Parry вводить по-
няття «рівні компетентності», що дає змо-
гу поділити співробітників на новачків, 
адептів і досвідчених професіоналів [9].

R.J. Mirabile (1997) дав розширене, за-
сноване на особистісному підході визна-
чення компетенції, яка розумілася як знан-
ня, навички, здатність або характеристика, 
пов’язані з виконанням професійної діяль-
ності на високому рівні, як аналітичне 
мислення чи лідерський потенціал. Вод-
ночас автор вказує, що деякі визначення 
компетенції включають також мотиви, 
переконання та цінності [10]. У свою чер-
гу D.A. Bratton (1998) стверджував, що 

ядерна (особистісна) компетентність (core 
competency) визначається як будь-яке 
знання, навичка, риса, мотив, відношення, 
цінність або інші якості особистості, не-
обхідні для виконання професійної діяль-
ності [11].
Учені С. Уіддет і С. Холіфорд (1999) 

ви  значили компетенції як поведінкові мо-
делі, що демонструють люди, які ефектив-
но виконують робочі завдання в організа-
ційному контексті. При цьому автори роз-
діляють поняття «компетентність» і «ком-
петенція», розуміючи під першим − здат-
ність, необхідну для вирішення робочих 
завдань і отримання необхідних резуль-
татів роботи, а під другим − здатність, що 
відображає необхідні стандарти поведінки. 
Дослідники С. Уіддет і С.Холліфорд роз-
глядають компетенції як життєво важливі 
й ефективні методи досягнення конкурен-
тних переваг і пов’язують з усіма компо-
нентами й етапами управління людськими 
ресурсами: відбором персоналу, оцінкою, 
розвитком і мотивацією співробітників 
[12].

A. Stoof, R.L. Martens, J.J.G. van Merrien-
boer (2006) пропонують конструктивіст-
ський підхід до поняття компетентності, 
розглядаючи його як засіб виходу з тієї 
заплутаної ситуації, що склалася навколо 
вказаної проблеми. Аналіз компетенції 
проводиться шляхом порівняння з такими 
близькими за змістом поняттями, як: дія 
(performance), кваліфікація (qualification), 
обдарованість (capability), здібність (abili-
ty) і часто згадуваним комплексом знань, 
умінь і ставлень (attitudes). При цьому 
знання та різноманітні особистісні особ-
ливості, у тому числі й обдарованість, не 
збігаються з компетенцією, а розглядають-
ся як її елементи, тоді як сама компетенція 
має відношення лише до тих особистісних 
характеристик, які пов’язані з успішним 
досягненням результату. Знання, навич-
ки, здібності, характеристики, мотиви, 
цінності та переконання самі по собі ще 
не роблять людину компетентною, а роз-
глядаються як можливі складові компе-
тентності. Лише інтеграція цих елементів 
у єдине ціле може скласти компетентність 
[13].
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Нині все більше дослідників схиляють-
ся до думки, що компетентність є глибин-
ною і стійкою якістю особистості, яка зу-
мовлює її поведінку в безлічі виробничих 
ситуацій. При цьому компетентність є ін-
тегральною характеристикою особистості, 
що включає в себе сукупність окремих 
компетенцій. Компетенція розуміється як 
процедурне вміння, особиста здатність фа-
хівця вирішувати певний клас професій-
них завдань, завжди пов’язана з людиною 
та її поведінкою, яка характеризується 
ефективністю та результативністю. 
Співвідношення, за якого компетент-

ність як більш узагальнена, особиста якість 
включає в себе компетенції як процедурні 
властивості, виявляється в протиставлен-
ні англійської та американської шкіл ме-
неджменту. Так, A. Stoof, R.L. Martens і 
J. J.G. van Merrienboer зазначають, що аме-
риканські організаційні психологи спові-
дують конструктивістський, особистіс-
ний підхід, який орієнтується на загальні 
властивості особистості, що дають змогу 
їй успішно вирішувати поставлені перед 
організацією завдання. Представники анг-
лійської школи психології праці дотриму-
ються об’єктивістського, функціонального 
підходу, згідно з яким під компетенціями 
розуміється здатність діяти відповідно до 
завдань та стандартів, прийнятих в органі-
зації чи галузі [13].
Протистояння американської та англій-

ської шкіл також відоме як протиставлен-
ня компетенції та компетентності, процесу 
та результату, поведінкових компетенцій 
професійним, особистісних рис характе-
ристикам діяльності. Англійська школа 
спрямована на вивчення характеристик 
діяльності та на успішність їх виконання, 
американська концентрується на людях, 
які цю діяльність провадять. 
Починаючи з середини 1980-х рр., в Ан-

глії, Уельсі, Шотландії, а згодом у Новій 
Зеландії та Австралії було розроблено 
ряд національних кваліфікаційних стан-
дартів, зокрема таких, як: NVQs (National 
Vocational Qualifications system), SVQs 
(Scotland Vocational Qualifications system), 
NOS (National Occupational Standards for 
management and leadership) − національ-

ний (UK) професійний стандарт менедж-
менту та лідерства, MCI-2 (Management 
Charter Initiative `s Management 2) − про-
фесійний стандарт компетентності менед-
жерів. Вказані стандарти були засновані 
на стандартах компетентності, створених 
шляхом функціонального аналізу різних 
професій [14]. 
Професійні стандарти компетентностей 

NOS є системою узгоджених вимог до ме-
неджерів та їх активності, еталонами діяль-
ностей, спрямованих на досягнення цілей 
організації та постійне її вдосконалення. 
Вони є системними моделями та мають 
загальну структуру, що містить ключові 
ролі, блоки компетентності, елементи ком-
петентності, критерії виконання і необхід-
ні знання та навички. Так, стандарт MCI-2, 
поряд зі спеціальними, включає цілий ряд 
блоків компетентностей, безпосередньо 
пов’язаних із психологічним забезпечен-
ням управлінських процесів. При цьому 
такі компетентності подаються у вигляді 
опису конкретних завдань: наймати та під-
бирати кадри; удосконалювати команди 
шляхом планування і проведення навчань; 
оцінювати та вдосконалювати методи роз-
витку персоналу; планувати, розподіля-
ти й оцінювати роботу команд, окремих 
співробітників і свою власну; домагатися 
довіри до себе підлеглих і підтримувати її; 
налагоджувати, підтримувати та зміцню-
вати ефективні робочі зв’язки; виявляти та 
залагоджувати міжособистісні конфлікти; 
збирати й оцінювати інформацію; обміню-
ватися з колегами інформацією для прий-
няття рішень; відслідковувати найбільш 
важливі тенденції та прогнозувати події; 
проводити наради та групові обговорення 
з прийняття рішень; давати поради і кон-
сультації співробітникам. 
Аналіз існуючих теорій і концепцій 

компетентності дає змогу зробити висно-
вок, що нині в закордонній психології 
склалося два узагальнених підходи до цієї 
проблеми:

- функціональний, згідно з яким під 
професійними компетенціями розуміють 
здатність діяти відповідно до прийнятих 
стандартів професійної діяльності. Цей 
підхід сфокусований на вироблених іс-
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нуючих стандартах виконання роботи та 
ґрунтується на описі завдань і очікуваних 
результатів. 

- особистісний, заснований на розумін-
ні компетентності як сукупності професій-
но-значущих особистісних характеристик, 
що дають змогу домагатися високих ре-
зультатів у роботі. Основні компетенції 
включають систему цінностей, мотивацію, 
комунікативні здібності, знання, вміння та 
навички. При цьому компетенції можуть 
бути описані за допомогою моделі KSAO, 
що включає: знання (knowledge); вміння 
(skills); здібності (abilities); інші характе-
ристики (other).
У звʼязку з існуючою термінологіч-

ною та концептуальною плутаниною, що 
склалася навколо поняття «компетенція», 
F.D. Le Deist і J.Winterton запропонували 
впорядкувати існуючі теорії за допомо-
гою трьох домінуючих підходів, кожен із 
яких має певні переваги. При цьому авто-
ри зазначають, що ці підходи складалися 
відносно незалежно один від одного, спо-
чатку в США, потім у Великій Британії, а 
останнім часом у Франції та Німеччині [1].
Учені традиційно виділяють: 

• функціональний підхід (Велика Бри-
танія), що спирається на професійні стан-
дарти компетенцій та їх застосування на 
робочому місці;

• біхевіористський підхід (США), що 
підкреслює важливість індивідуальних 
особливостей виконавців; 

• багатовимірний і цілісний підхід 
(Франція, Німеччина, Австрія), що демон-
струє потенціал комплексної та аналітич-
ної концепції компетенцій.
При цьому, F.D. Le Deist і J.Winterton, 

відзначаючи наявність процесів конверген-
ції не лише між окремими національними 
підходами до компетентності в Європі, а 
й між європейською й американською мо-
делями, припускають можливість розроб-
лення єдиного багатовимірного підходу з 

метою більш глобального розуміння цього 
цілісного та складного поняття.

Âèñíîâêè
Професійна компетентність спеціаліста 

є стійкою, інтегральною якістю особис-
тості, що зумовлює ефективність і резуль-
тативність її дій у безлічі виробничих ситу-
ацій. При цьому компетентність є глибин-
ною характеристикою професіонала, що 
включає в себе сукупність окремих ком-
петенцій, які розуміються як процедурні 
вміння та здатності фахівця успішно вирі-
шувати певний клас професійних завдань.
У свою чергу, управлінська компетент-
ність є набором умінь, навичок, мотивів і 
установок, необхідних для успішного ви-
конання роботи. Вони включають у себе 
такі якості особистості, як: комунікабель-
ність, мистецтво вирішення проблем, орієн-
тованість на клієнта та вміння працювати в 
команді. Вказане співвідношення, за яко го 
компетентність як узагальнена, особис та 
якість включає в себе компетенції, як про-
цедурні властивості, виявляється в про -
тиставленні функціонального й особистіс-
ного підходів, що реалізуються в англійсь-
кій та американській школах менеджменту.
Вивчення та критичний аналіз основ-

них зарубіжних концепцій професійної 
та управлінської компетентності, а також 
розкриття специфічних рис вітчизняної 
корпоративної культури та організацій-
ного середовища, специфіки характеру і 
завдань діяльностей та особистісних особ-
ливостей виконавців дасть змогу ефектив-
но використовувати закордонний досвід 
для удосконалення управлінської діяль-
ності, відбору, оцінки, навчання та роз-
витку персоналу організацій українського 
економічного простору. Також, актуаль-
ним завданням залишається розроблення 
якісних національних кваліфікаційних 
стандартів і різноманітних вітчизняних 
професійних стандартів менеджменту та 
лідерства.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Проблемі самопізнання особистості від-

ведено важливе місце низкою гуманітар-
них наук, зокрема, різні її аспекти відобра-
жаються у філософії, етиці та психології. 
Філософська сторона самопізнання осо-
бистості пов’язана з питаннями людської 
свободи, етична – з аналізом системи цін-
ностей і суспільної моралі, психологічна 
співвідноситься з активністю особистості. 
Незважаючи на те, що останніми роками 
це питання вивчається як вітчизняними, 
так і зарубіжними дослідниками, у сучас-
ній психології відсутній єдиний підхід 
до визначення такого феномена, як само-
пізнання особистості. 
Тому набуває актуальності проблема 

розвитку самосвідомості особистості, а 
також її компонентів: самопізнання, само-
ставлення та саморегулювання. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äæåðåë ³ ïóáë³êàö³é
Існують різні підходи до поняття «осо-

бистість» у вітчизняній і зарубіжній пси-
хології, а саме: особистість визначаєть  -
ся як інтегральне поняття, система від -
носин людини з навколишньою дій с ніс тю 
(В.М. Мясищев); як складова інди відуаль-
ності, її характеристика як громадського 
індивіда, об’єкта та суб’єкта історично-
го процесу (Б.Г.Ананьєв); як особлива 
якість, що набувається індивідом у сус-
пільстві, в сукупності відносин, громад-
ських за своєю природою, до яких ін дивід 
залучається (О.М. Леонтьєв); як суб’єкт 
життя, вона пов’язує «клубок» із усіх ни-
ток – вікової, подієвої, продуктів творчо-
сті, соціальних досягнень – своїм власним 
унікальним «вузлом», визначаючи якість 
свого життя (С.Л. Рубінштейн); як модель 
інтерперсональних відносин (Г. Олпорт).
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Статтю присвячено розгляду підходів вітчизняних і зарубіж-
них дослідників до проблеми структури самосвідомості особис-
тості, понять «особистість», «самосвідомість особистості». 
Проаналізовано та узагальнено визначення понять «структура 
самосвідомості особистості» та її компонентів – «самопізнан-
ня», «самоставлення» та «саморегулювання». 

Статья посвящена рассмотрению подходов отечественных 
и зарубежных исследователей к проблеме структуры самосозна-
ния личности, понятий «личность», «самосознание личности». 
Проанализированы и обобщены определения понятий «структу-
ра самосознания личности» и ее компонентов − «самопознание», 
«самоотношение» и «саморегулирования».

Article is devoted to consideration of approaches of domestic and 
foreign researchers to a problem of structure of consciousness of the 
personality. Approaches to the concept «personalities» of foreign and 
domestic psychology are defined, distinctions in these approaches 
are revealed. Approaches in foreign and domestic psychology to 
consciousness of the personality are considered. Approaches to concept 
«structure of consciousness of the personality» and its components 
– «self-knowledge», «self-relation» and «self-control» are analyzed 
and generalized.

Ключові слова: самосвідомість, особистість, самопізнання, 
самоставлення, саморегулювання.

Особливості структури самосвідомості 
особистості: самопізнання, самоставлення, 

саморегулювання



179

 Актуальні проблеми психології

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Найбільш складною проблемою в до-

слідженні самосвідомості особистості є 
аналіз її структури. Існує кілька підходів 
до розгляду останньої, кожен із яких має 
як переваги, так і обмеження. Пошук 
більш досконалого підходу залишається 
актуальним питанням.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є аналіз та узагальнення 

підходів до поняття «структура самосві-
домості особистості» та її компонентів – 
«самопізнання», «самоставлення», «само-
регулювання».

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Самосвідомість особистості вивчали 

такі вітчизняні вчені: К.О. Абульханова-
Славська, В.А. Аверін, О.М. Леонтьєв, 
С.Л. Рубінштейн, В.В. Столін та інші, а та-
кож зарубіжні вчені: А. Адлер, У. Джемс, 
А. Маслоу, К. Роджерс, З. Фрейд, К.-Г. Юнг 
та інші.
У розвиткові особистості К.О. Абульха-

нова-Славська необхідною умовою нази-
ває свідомість. Науковець визначає осо-
бистість як єдність чотирьох образів: «то го, 
що особистість хоче; того, що вона може, 
хто вона є», а також того, «що особистість 
повинна робити». Прагнення особистості 
відповідати ідеалові знаходять конкрет-
ний зміст у відношенні до своїх реальних 
і потенційних можливостей, тобто прохо-
дять крізь призму «Я-концепції» [1].
З точки зору С.Л. Рубінштейна, у міру 

розвитку свідомості особистості, станов-
лення її все більш самостійною, із струк-
тури свідомості розвивається самосвідо-
мість. Свідомість із необхідністю пород-
жує самосвідомість [16].
Згідно з В.В. Століним, структури само-

свідомості можуть мотивувати, тобто спо-
нукати до певної діяльності. Ці мотивуючі 
функції самосвідомості можуть мати різне 
походження: міститися в уявленнях про 
«ідеальне-Я» та бути пов’язаними з мо-
ральними категоріями сумління, боргу, 
відповідальності; бути відображенням ро-
зузгодження «Я дійсного» та «Я майбут-

нього». Мотивуючий ефект має й почуття 
власної гідності та самоповаги, що вима-
гає своєї підтримки за допомогою тих або 
інших реальних дій [19].
Згідно з розробленою О.М. Леонтьєвим 

концепцією, особистісний сенс одночасно 
входить у два рухи, дві системи зв’язків. 
У структурі свідомості особистісний сенс 
вступає в нові звʼязки – у поєднанні з ін-
шими складовими свідомості – і виражає 
себе в значеннях та емоційних, чуттєвих 
переживаннях (чуттєвій тканині). «Я», що 
розглядається діючим суб’єктом як умова 
самореалізації, також набуває особистіс-
ного сенсу [10].
Дослідник В.А. Аверін виділяє таку 

структуру самосвідомості: «Я-реальне», 
тобто сукупність уявлень про себе в сьо-
годенні; «Я-ідеальне», тобто бажані якості 
особистості; «Я-минуле», тобто сукуп-
ність уявлень про своє минуле «Я»; «Я-
майбутнє», тобто сукупність уявлень про 
себе в майбутньому. Провідна функція са-
мосвідомості – це саморегуляція поведін-
ки особистості. Саме сукупність уявлень 
про себе та їх оцінка є психологічною ос-
новою поведінки особистості [2].
Таким чином, виходячи з вищерозгля-

нутих теорій, самосвідомість особистості 
взаємопов’язана зі сприйняттям свого 
«Я». Центральною ланкою в структурі са-
мосвідомості виступає «Я» як суб’єкт, що 
відіграє роль активного діяльного початку 
під впливом різних причин (мотивів). Цю 
функцію «Я» виконує, використовуючи 
самопізнання, що тісно переплітається 
з емоційно-ціннісним відношенням. Ре-
зультатом самопізнання є прояснення об-
разу «Я», а іноді й конструювання нового 
образу «Я», до якого прагне особистість. 
У зарубіжній психології поняття «са-

мопізнання» розглядається з різних точок 
зору.
У класичному психоаналізі важливою 

складовою самопізнання є усвідомлен-
ня витісненого в несвідоме. На думку 
З. Фрейда, витісненню підлягає все, що є 
неприйнятним для свідомості, передусім 
сексуальні та агресивні тенденції [20].
А. Адлер сенс самопізнання бачить у 

пізнанні людиною своєї справжньої жит-



180

Правничий вісник Університету «КРОК»

тєвої мети, яка нерідко прихована від осо-
бистості неправдивими цілями, що спону-
кають її до переваги над іншими, влади 
тощо [3].
Особливе значення проблемі само-

пізнання надається в гуманістичній психо-
логії, де розглядається як необхідна умова 
саморозвитку особистості, її самоактуалі-
зації, тобто здібності стати тим, ким вона 
здатна стати, а не тим, ким їй нав’язують 
стати інші особистості та соціальне ото-
чення.
Згідно з концепцією К. Роджерса, в лю-

дині виділяються дві складові: «Реальне-
Я» та «Ідеальне-Я»; і одна складова, що не 
належить людині, але значно на неї впли-
ває, – це соціальне оточення. «Реальне-Я» 
– система уявлень про себе, свої почут-
тя, думки, прагнення тощо. «Ідеальне-Я» 
– те, чим людина хотіла б бути, її досвід 
та глибинні переживання. Соціальне ото-
чення – це все те, що нав’язується людині 
з боку: норми, цінності, погляди, способи 
поведінки тощо. Невідповідність, яка ви-
никає між «Реальним-Я» та «Ідеальним-
Я», породжує почуття тривоги, неадап-
тивні форми поведінки, різні психологічні 
проблеми, що призводять до спотворення 
досвіду або заперечення його [15].
У процесі самопізнання необхідно виді-

лити сфери власної особистості, які бажає-
мо пізнати та дослідити. Одним із перших 
у психології сфери самопізнання виділив 
У. Джемс. В якості пізнаваних елементів 
у свідомості людини він виділяє: фізичну, 
соціальну та духовну особистість. Фізич-
на особистість – це тілесна організація лю-
дини і все те, що належить їй або складає 
її оточення (у сучасній психології ці по-
ложення є предметом суперечки вчених): 
сім’я, домівка, стан здоров’я. Соціальна 
особистість – це визнання в людині осо-
бистості з боку інших людей. Учений за-
значає, що у людини стільки соціальних 
осіб, скільки індивідів визнають в ній осо-
бистість і мають про неї уявлення. Духов-
на особистість – це повне об’єднання ок-
ремих станів свідомості, конкретно взятих 
духовних здібностей і властивостей.
Ці три типи особистостей ієрархічно 

організовані. Вищий рівень займає ду-

ховна особистість, нижчий – фізична, 
соціальні особистості − проміжне поло-
ження [6]. 
Таким чином, самопізнання, згідно з 

У. Джемсом, може здійснюватися на рів-
нях фізичної, соціальної та духовної осо-
бистості.
Самопізнання як засіб оволодіння влас-

ним досвідом, глибинними переживан-
нями, засіб бути самим собою розглядає 
О.А. Муравйова. Для цього необхідно 
усвідомити, як особистість сприймає себе, 
як її сприймають інші, виявити причини, 
що спонукають спотворювати свій досвід, 
діяти заради схвалення з боку оточення. У 
результаті самопізнання людина набуває 
здатності до особистісного зростання, са-
мовдосконалення та самоактуалізації, за 
яких лише й можлива повнота життя, від-
чуття радості життя, усвідомлення сенсу 
життя [12].
З точки зору О.Г. Спіркіна, самопізнан-

ня – складний багаторівневий процес, 
індивідуалізований і розгорнутий у часі. 
Умовно можна виділити дві стадії: пізнан-
ня своїх особливостей через пізнання 
особливостей іншого, звірення та диферен-
ціація; на другій стадії підключається са-
моаналіз [18].
Самопізнання як динамічний та безкі-

нечний процес розглядає Ю.М. Орлов, ос-
кільки, по-перше, відбувається постійний 
розвиток самих пізнавальних здібностей; 
по-друге, змінюється й сам об’єкт пізнан-
ня – особистість; по-третє, усяке знання 
про себе самого вже фактом свого здобу-
вання змінює суб’єкта: дізнавшись щось 
про себе, людина стає іншою. Самопізнан-
ня відбувається паралельно з постійною 
перевіркою на адекватність та корекцією 
знання про себе [13].
У структурі «Я-концепції» С.Л. Рубін-

штейн виділяє три складових. Когнітивна 
складова, або образ «Я», включає уявлен-
ня індивіда про самого себе. Існує безліч 
«образів-Я», що змінюють один одного. 
Виділяються передусім «Я-реальне», тоб-
то уявлення індивіда про себе в сьогоден-
ні, в цей час, та «Я-ідеальне» – уявлення 
про те, яким хотів би бути індивід у цих 
конкретних умовах. «Я-ідеальне» висту-
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пає як необхідний орієнтир самовихован-
ня особистості. Іноді в «Я-концепції» виді-
ляють «Я-фантастичне» – те, яким суб’єкт 
побажав би стати, якби це виявилося мож-
ливим. Поведінкова складова включає по-
тенційні поведінкові реакції або конкретні 
дії, що можуть бути викликані знаннями 
про себе та відношенням до себе. Оцінна 
складова, або самооцінка, включає афек-
тивну оцінку уявлення про себе [16].
У сучасній психології відсутній єдиний 

підхід до визначення такого феномена, як 
ставлення людини до себе, попри те, що 
він активно вивчається як вітчизняними, 
так і зарубіжними дослідниками. Аналіз 
відповідних робіт дає змогу говорити про 
велику різноманітність використовуваних 
для опису його змісту психологічних ка-
тегорій. Можна назвати такі поняття, як: 
«узагальнена самооцінка», «самоповага», 
«самосприйняття», «емоційно-ціннісне 
відношення до себе», «самоставлення», 
«самовпевненість», «почуття власної гід-
ності», «самозадоволення», «аутосимпа-
тія», «самоцінність» тощо. Їх зміст роз-
кривається за допомогою таких психоло-
гічних категорій, як: «особистісний сенс» 
(О.М. Леонтьєв) та «ставлення» (В.М. Мя-
сищев).
Відсутність чіткої термінології призве-

ла до того, що значення використовува-
них термінів більшістю авторів не розді-
ляються, вони найчастіше вживаються як 
синоніми. Водночас, аналіз тієї психоло-
гічної реальності, що ховається за цими 
поняттями, дає можливість досконаліше 
розібратися у феноменології відношення 
людини до себе.
До найбільш уживаних категорій, що 

розкривають суть відношення людини до 
себе, можна віднести чотири: «загальна», 
або «глобальна самооцінка», «самопова-
га», «самоставлення» та «емоційно-цінніс-
не відношення до себе». Перший термін 
був найбільш застосовуваний у західній 
психології з кінця XІX до 60-х рр. XX ст., 
а потім був витіснений терміном «самопо-
вага». У вітчизняній психології початок 
фундаментальних досліджень феномена 
відношення людини до себе був покладе-
ний завдяки працям О.М. Леонтьєва, С.Л. 

Рубінштейна, теоретичним роботам І.С. 
Кона та І.І. Чеснокової. 
Термін «самоставлення» був введений 

грузинським психологом Н.І. Сарджве-
ладзе [17]. Нині у вітчизняній психології 
домінуючою є категорія «емоційно-цін-
нісне самовідношення».
Дослідник О.М. Колишко вважає, що са-

моставлення особистості є складнострук-
турованим психічним утворенням. Склад-
ність будови витікає з багатоплановості та 
глибини життєвих ставлень особистості. 
Самоставлення визначається також як 
емоційний компонент самосвідомості [9].
На думку С.Р. Пантилєєва, сутнісною 

характеристикою взаємозв’язку компо-
нентів самоставлення є їх диференційо-
ваність, яку можна позначити як характер 
звʼязку між негативними та позитивними, 
оцінними й емоційними модальностями 
самоставлення. 
У основі високої диференційованос-

ті компонентів самоставлення міститься 
здатність особистості розрізняти феноме-
нологічно розділені, різні за своїм змістом 
і механізмом формування оцінно-емоційні 
та позитивно-негативні переживання осо-
бистісного сенсу «Я». Ця характеристика 
взаємозв’язку компонентів самоставлення 
є індикатором структурного забезпечен-
ня функціонування механізмів захисту 
ставлення до себе, що забезпечують його 
стійкість, незалежність і автономність від 
зовнішніх дій [14].
Самоставлення особистості В.В. Столі-

ним розуміється як складне когнітивно-
афективне утворення, зрілість якого виз-
начається якістю взаємозв’язку та мірою 
узгодженості складових. Його структура 
розглядається як та, що складається з двох 
компонентів: раціонального відношення 
до себе як суб’єкта соціальної активності 
(«образ-Я», або категоріальне «Я») та емо-
ційно-ціннісного ставлення до себе – пе-
реживання й оцінки власної значущості 
як суб’єкта соціальної активності, що 
утворюють рефлексію «Я». У результаті 
взаємодії вказаних компонентів із пот-
ребнісно-мотиваційною сферою особис-
тості самоставлення включається в процес 
діяльностей та особистісної саморегуля-
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ції, стимулює розвиток пізнавальної й осо-
бистісної суб’єктності людини [19].
Вплив самоставлення на процеси само-

пізнання досить детально описано І.Г. Че-
сновою. У механізмах міжособистісного 
сприйняття, самосприйняття процеси ког-
нітивного аналізу перебувають під силь-
ним і безперервним впливом емоційних 
чинників, що вносять свій вклад у їх хід 
і результат. Емоційні оцінки рис особис-
тості (будучи багато в чому незалежними 
від спостереження за реальною поведін-
кою) ніби накладаються на структуру 
цих спостережень, надаючи образам со-
ціальної перцепції необхідної константної 
цілісності й узагальненості [21].
Самоставлення особистості, з точки 

зо ру Н.І. Сарджвеладзе, визначається та-
кож як емоційний компонент самосвідо-
мості. Відношення особистості до себе як 
афективна складова самосвідомості най-
частіше виникає внаслідок того, що його 
когнітивна складова не сприймається лю-
диною байдуже. Найбільш поширеним 
поняттям, за допомогою якого описуєть-
ся емоційний компонент самосвідомос -
ті, є термін «емоційно-ціннісне самостав-
лення» [17].
Теоретичні основи розуміння само-

ставлення як компонента самосвідомості 
були закладені І.І. Чесноковою, яка ввела 
поняття «емоційно-ціннісне самоставлен-
ня» як специфічного виду емоційного пе-
реживання, в якому відбивається власне 
відношення особистості до того, що вона 
дізнається, розуміє, відкриває відносно са-
мої себе [22].
Таким чином, виступаючи стійкою осо-

бистісною рисою, самоставлення тісно 
пов’язане з іншими властивостями осо-
бистості, особливо волею. Воно впливає 
на формування змісту, структури та фор-
ми прояву цілої системи психологічних 
особливостей особистості.
Класики вітчизняної психології Б.Г. 

Ана ньєв, Л.С. Виготський, О.М. Леон-
тьєв, С.Л. Рубінштейн та інші виявили 
й описали особливості та природу регу-
ляції та саморегуляції поведінки особис-
тості, що стало результатом теоретично-
го обґрунтування та практичного застосу-

вання принципу єдності свідомості й ді-
яльності.
Психологічна природа саморегуляції 

вивчається українськими вченими. Питан-
ня активності людини як суб’єкта власної 
діяльності та поведінки висвітлено в пра-
цях І.Д. Беха, М.Й. Боришевського, В.К. 
Каліна та інших.
Зокрема, дослідження М.Й. Боришевсь-

кого [5] присвячені аналізові закономірнос-
тей розвитку саморегуляції в онтогенезі; 
проблема психологічної структури, видів, 
механізмів і факторів успішності діяльності 
розглядалися В.К. Каліним та іншими [8].
У психології розглянуто концепцію ін-

дивідуального стилю саморегуляції (В.І. 
Моросанова), концептуальні положення 
про психологічні характеристики самосві-
домості особистості на різних вікових ета-
пах онтогенезу (М.І. Боришевський, Л.С. 
Виготський, І.С. Кон, В.В. Столін та інші), 
механізми та закономірності психічної, 
емоційно-вольової, мотиваційної, мораль-
ної саморегуляції (М.Й. Боришевський, 
В.К. Калін, О.О. Конопкін, В.І. Моросано-
ва та інші).
Значний внесок у вирішення проблем 

саморегуляції зробили вчені, які дослід-
жували окремі прояви цього феномена в 
різних видах діяльності. Сучасні етапи 
розвитку наукової думки про психологіч-
ний рівень регуляції діяльності людини 
характеризуються значною кількістю пра-
ць. У цих дослідженнях регулятивні про-
цеси вивчаються в конкретному вигляді 
або етапі сенсомоторної діяльності.
Так, Є.П. Ільїн, М.М. Ярушкін [7; 23] 

вважають необхідним розрізнення само-
регуляції, самоуправління та самоконт-
ролю. Вони погоджуються з положенням 
стосовно того, що самоуправління вклю-
чає саморегуляцію як один із необхідних, 
але недостатніх механізмів самоорганіза-
ції поведінки. 
Зокрема, Є.П. Ільїн відзначає підлег-

лу роль саморегулювання стосовно са-
моврядування. Термін «регуляція» позна-
чає «вузьке розуміння волі, що співвід-
носиться з проявом «сили волі», вольо-
вих якостей, які використовуються для 
утримання поведінки людини в межах 
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норм, правил, необхідних для функціо-
нування, при наявності перешкод, усклад-
нень» [7].
На думку С.В. Малазонії, під самокон-

тролем (саморегуляцією) слід розуміти 
вміння критично ставитися до своїх ду-
мок, вчинків, дій, почуттів, регулювати й 
управляти своєю поведінкою [11]. 
Дослідник М.М. Ярушкін під саморе-

гуляцією розуміє, насамперед, регуляцію 
особистістю своєї поведінки «відповідно 
до ціннісно-нормативної системи її соціу-
му». Самоорганізацію особистості він виз-
начає як регуляцію своєї поведінки осо-
бистістю «відповідно до власної цінніс-
но-нормативної системи для досягнення 
нового рівня взаємодії з соціумом» [23]. 
К.О. Абульханова-Славська визначає 

самоконтроль як здатність людини сте-
жити за собою, перевіряти себе, надавати 
собі звіт стосовно своєї поведінки і діяль-
ності, кваліфікуючи його на основі прий-
нятих критеріїв [1].
Учений М.Й. Боришевський визначає 

функцію самоконтролю, встановлюючи 
відхилення реалізованої програми від за-
даної та внесення відповідно до цього 
необхідних коректив у план діяльності. 
Самоконтроль є лише функцією саморегу-

ляції, тому немає підстав ототожнювати їх 
між собою [5].
Згідно з К.О. Абульхановою-Славсь-

кою, самоорганізація та саморегуляція 
особистості нерозривно пов’язані в про-
цесі життєдіяльності. Рівень домагань, що 
виступає контролюючим чинником у про-
цесі самоконтролю на рівні саморегуляції 
особистості, в процесі самоконтролю на 
рівні самоорганізації стає контрольованим 
«Я-концепцією» та особистісною морал-
лю [1].
Проблему саморегуляції розглядав 

А. Бандура. Автор назвав поведінку лю-
дини, детерміновану внутрішніми чинни-
ками, саморегуляцією. Основне завдан-
ня якої – забезпечувати «самоефектив-
ність», тобто здійснювати лише ті форми 
поведінки, яку людина може реалізувати, 
спираючись на внутрішні чинники в цей 
момент [4].
Âèñíîâêè 
Таким чином, на основі проведеного 

теоретичного аналізу можна зробити вис-
новок, що у вітчизняній і зарубіжній пси-
хології немає єдиної точки зору стосовно 
поняття «структура самосвідомості осо-
бистості», «самопізнання», «самоставлен-
ня» та «саморегулювання».
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Актуальність розроблення спеціально-

го напряму психології розвитку конкурен-
тоздатності організацій обумовлена низ-
кою обставин: 

– по-перше, у сучасному суспільстві 
конкуренція є невід’ємним фактом [1] 
життя людини, яка практично щоденно 
зустрічається з конкуренцією та її проява-
ми в професійній діяльності, сім’ї, спорті, 
особистому житті [2; 3] тощо. При цьому 
важливого значення набуває увага до ви-
користання різних стратегій конкуренції, 
що, здебільшого, мають деструктивний ха -
рактер і заважають конструктивній про -
фесійній взаємодії її учасників [2; 3]. То-
му актуальність обумовлюється потре-
бою суспільства у здійсненні спеціальних 
пси хологічних досліджень особливостей 
сприй няття конкуренції, способів поведін-
ки її учасників, використання ними адек-
ватних конструктивних форм задоволення 
потреб. Таким чином, актуальною є про-
блема психологічної підготовки особис-
тості до ситуацій конкурентної взаємодії 
та розроблення спеціального напряму – 
психологічної культури конкуренції як 
особистості, так і організації в цілому;

– по-друге, посилення конкуренції обу-
мовлює важливість розвитку конкуренто-
здатності організацій задля забезпечення 
успішної діяльності на сучасному ринку 
праці, товарів і послуг. Стрімкий економіч-
ний і соціальний розвиток, інтенсифікація 
професійної діяльності, підвищення пси-
хологічної культури суспільства, популя-
ризація наукових розробок про конкурен-
цію, конкурентів і конкурентоздатність – 
«конкурентології» [4] – посилюють роль і 
можливості психології для розв’язання про-
блеми конкурентоздатності сучасних орга-
нізацій. Отже, актуальним є питання здій-
снення психологічного аналізу проблеми 
розвитку конкурентоздатності організацій; 

– по-третє, прояви конкуренції у світі, 
як на різних рівнях (рівень країни та її 
взаємодії в міжнародному просторі, рівень 
галузі функціонування організацій, рівень 
самої організації та рівень особистості), так 
і в різних соціальних сферах (бізнес, ме-
дицина, освіта, наука, держслужба тощо), 
актуалізують важливість вивчення особ-
ливостей психологічного забезпечення 
роз витку конкурентоздатності організацій 
на різних рівнях та в різних соціальних 
сферах.
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У статті наведено рівні аналізу, психологічні складові, харак-
теристики, проблеми, методи та окремі результати досліджен-
ня конкурентоздатності організації.

Статья представляет основные уровни анализа, психологи-
ческие составляющие, характеристики, проблемы, методы и 
некоторые результаты исследования конкурентоспособности 
организации.

The article highlights the levels of the analysis, psychological 
components, characteristics, problems, methods, and some findings of 
the investigation of organizational competitiveness.
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Психологія розвитку конкурентоздатності 
організацій: рівні аналізу, психологічні 

складові та характеристики, 
методи дослідження



186

Правничий вісник Університету «КРОК»

З огляду на вищенаведене, є актуальним 
розроблення, започаткування та впровад-
ження спеціального напряму «Психологія 
розвитку конкурентоздатності організа-
цій» і визначення основних рівнів аналізу, 
психологічних складових, характеристик, 
проблем, методів і результатів експери-
ментального дослідження конкурентоз-
датності організації.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Аналіз проблеми розвитку конкурентоз-

датності організацій висвітлюється в робо-
тах, що відображають основні положення: 
науки конкурентології щодо конкуренції, 
конкурентів і конкурентоздатності (В.І. 
Андрєєв); дослідження проблеми конку-
ренції (Л.М. Карамушка, В.В. Корсакевич, 
О.А. Філь, Г.Д. Приказка та інші) і основ-
них психологічних стратегій конкуренції в 
організаціях (Л.М. Карамушка, О.А. Філь, 
А. Шмельов); дослідження проблеми кон-
курентоздатності особистості (І.С. Бігун, 
Л.М. Карамушка, В.В. Корсакевич, О.А. 
Філь, О.О. Романовська та інші).

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Дослідження феномена «конкурен-

тоздатність» аналізується, в основному, 
в рамках економічних підходів. Сучасні 
фахівці стосовно психологічного підхо-
ду досліджують, здебільшого, проблеми 
конкурентоздатності особистості. Щодо 
проблеми вивчення психологічних особ-
ливостей конкурентоздатності організацій 
з точки зору психологічного підходу, то 
вона раніше практично не була предметом 
спеціального дослідження, оскільки, на 
наш погляд, традиційно вважалася «еко-
номічною власністю». 
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Мета статті – подати основні рівні 

аналізу, психологічні складові, характе-
ристики, проблеми, методи та результати 
експериментального дослідження конку-
рентоздатності організації в контексті до-
слідження напряму «Психологія розвитку 
конкурентоздатності організацій».
Досягнення мети може бути реалізова-

не в ході вирішення таких завдань: 

1. Подати основні теоретико-методоло-
гічні підходи стосовно дослідження фено-
менів «конкуренція» та «конкурентоздат-
ність організації».

2. Визначити рівні аналізу, психологічні 
складові, характеристики конкурентоздат-
ності організації.

3. Подати психологічні проблеми, ме-
тоди та результати експериментального 
дослідження конкурентоздатності органі-
зації (на прикладі мега- та макрорівнів).

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
1. Багатовекторність і еклектизм під-

ходів до проблем конкуренції та конку-
рентоздатності в сучасній науці й практи-
ці вимагають певної міждисциплінарної 
інтеграції розробок сучасних фахівців у 
галузі економіки, менеджменту, марке-
тингу, педагогіки, організаційної й еконо-
мічної психології, конкурентології та ін-
ших наук з метою поглибленого вивчення 
в подальшому психологічних основ про-
блем конкуренції та конкурентоздатності 
організацій. 
Проаналізуємо основні підходи до до-

слідження феноменів «конкуренція» та 
«конкурентоздатність організацій». 

1.1. Феномен «конкуренція» є явищем, 
яке з одного боку є складовим феномена 
«конкурентоздатність», а з іншого − за на-
явності якого може існувати та розвивати-
ся феномен «конкурентоздатність органі-
зацій».
Дослідження конкуренції здійснюються 

в рамках таких підходів:
• економічного − як «боротьба між то-

варовиробниками за більш вигідні умови 
виробництва та збуту товарів, за отриман-
ня щонайвищого прибутку (цит. за О.О. 
Романовською [1]);

• біологічного − як «боротьба між осо-
бинами одного або різних видів за існу-
вання» (цит. за О.О. Романовською [1]);

• соціального − як «суперництво, бо-
ротьба за досягнення кращих результатів 
у будь-якій царині» (цит. за О.О. Романов-
ською [1]).
Окрім вищеназваних доцільно, на наш 

погляд, виділити психологічний підхід 
[5; 1; 2; 3], оскільки саме явище «конку-
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ренція» має глибше підґрунтя, ніж, на-
приклад, економічне, що виявляється в 
основному розумінні конкуренції як от-
риманні прибутку та інших фінансово-
економічних аспектах. Вважаємо, і про це 
нами було зазначено в низці попередніх 
публікацій, що доцільно виділяти психо-
логічну основу конкуренції (Л.М. Кара-
мушка, О.А. Філь) [5; 1; 2; 3], яка може 
бути пояснена зверненням, наприклад, до 
теорії психологічних потреб особистості 
(за А. Маслоу) та свідчити про те, що в 
основу конкуренції покладено психоло-
гічне підґрунтя – необхідність суб’єктів 
(особистостей, організацій тощо) задо-
вольняти власні потреби різних рівнів 
(фізіологічні; потреби в безпеці та захисті; 
соціальні; потреби в повазі, самовиражен-
ні). Ідентифікація актуальних власних 
по треб та інших учасників конкурентної 
взаємодії, а також пошук способів їх за-
доволення може значною мірою сприяти 
ефективності та результативності конку-
ренції для всіх учасників. Дотримуючись 
запропонованого психологічного підходу 
до аналізу феномена «конкуренція», слід, 
на нашу думку, також перенести акценти 
в розумінні ключових ознак конкуренції з 
«боротьби» або «жорсткого змагання» на 
«психологічну взаємодію». 
Отже, на цьому етапі аналізу проблеми 

можемо сформулювати таке робоче визна-
чення феномена «конкуренція» – психо-
логічна взаємодія суб’єктів (особистість, 
група, організація, країна, континент…) 
у процесі досягнення однаково/одночасно 
значущої для них мети/задоволення влас-
них потреб (фізіологічних, у безпеці та за-
хисті, соціальних, у повазі, самовираженні 
тощо) із використанням різних стратегій 
конкуренції (деструктивної, конструктив-
ної, ігнорування конкуренції тощо). Від-
повідно, конкурент як учасник ситуації 
конкурентної взаємодії є особистістю зі 
своїми потребами та рівними психологіч-
ними правами щодо задоволення власних 
потреб, що можуть бути одночасно зна-
чущими для інших учасників конкуренції 
(О.А. Філь, 2010).

1.2. Дослідження феномена «конкурен-
тоздатність організації» здійснюються в 

рамках, насамперед, економічного під-
ходу, і цей термін здебільшого викорис-
товується в перекладі з російської мови 
як «конкурентоспроможність» та визна-
чається як «спосіб витримки конкуренції 
у порівнянні з аналогічними об’єктами 
(іншими товаровиробниками)» (цит. за 
О.О. Романовською, 2009).
Щодо проблеми вивчення психологіч-

них особливостей конкурентоздатності 
організацій, то вона раніше практично не 
була предметом спеціального досліджен-
ня [5; 1; 2; 3]. Водночас, у лабораторії ор-
ганізаційної психології Інституту психо-
логії імені Г.С. Костюка НАПН України з 
2002 р. розпочато дослідження проблеми 
конкурентоздатності особистості (Л.М. Ка-
рамушка, О.А. Філь) [5], а з 2003 р. – до-
слідження проблеми розвитку конкурен-
тоздатності організацій системи освіти, 
держслужби [6; 3], банківських структур 
[5] тощо. 

2. Наведемо рівні аналізу, на яких вар-
то вивчати проблему конкурентоздатності 
організації, психологічні складові, що є 
основою конструкту моделі конкурентоз-
датності організації та психологічні ха-
рактеристики, які змістовно наповнюють 
кожну складову конкурентоздатності ор-
ганізації (табл. 1).     

3. Розглянемо психологічні проблеми 
конкурентоздатності організації, методи 
та результати їх експериментального до-
слідження (на прикладі мега- та макрорів-
нів).

3.1. Дослідження конкурентоздатності 
організацій варто, на наш погляд, розпо-
чинати з «мегарівня», тобто рівня країни 
(табл. 2), і здійснювати шляхом досліджен-
ня психологічної складової «конкурентоз-
датність країни та різних сфер функціону-
вання організацій, товарів/послуг» через 
розкриття таких основних психологічних 
характеристик, як: «психологічна куль-
тура конкуренції в суспільстві країни» та 
«конкурентоздатність конкретної сфери 
функціонування організацій, товарів/пос-
луг».
Далі проаналізуємо характеристику 

«психологічна культура конкуренції в 
суспільстві країни». Хоча мегарівень не 
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є суто психологічним рівнем конкретної 
організації, психологічні проблеми кон-
куренції, що існують на рівні суспільства 
країни в цілому, можуть значною мірою 
взаємотрансформуватися в проблеми ор-
ганізації та навпаки, адже організація є 
частиною суспільства та не може існувати 
окремо від нього.
Вивчення особливостей психологіч-

ної культури конкуренції в суспільстві 
слід розпочинати з більш широкої, фун-
даментальної та глобальної проблеми 
– психологічних проблем прояву цивілі-
зованої ринкової психології людей (за 
О.М. Столяренком) і духовної культури, 
що виступає не формальним, а реальним, 
живим, дієвим, рушійним і вирішальним 
фактором досягнення цивілізованості та 
соціальної орієнтованості економіки [9]. 
Ця проблема є надзвичайно актуальною 
у зв’язку з тим, що, наприклад, на росій-
ському ринку до сьогодні, на жаль, є до-
статньо розповсюдженими прояви дефор-
мованої ринкової психології, пов’язаної із 
застосуванням золотого правила комерції 
– купити якнайдешевше, продати якнай-
дорожче, а також із криміногенними ус-
тановками на власне збагачення шляхом 

обману покупців та шахрайства (підробка 
товарів, товарних марок, термінів придат-
ності); діями у сфері тіньової економіки 
(незаконний обіг наркотиків, сутенерст-
во, хабарництво тощо); кримінальною 
ринковою психологією (силове привлас-
нення майна, нав’язування кримінальних 
послуг («кришування»)). Щодо ситуації в 
українському суспільстві, то ця картина, 
на жаль, є практично ідентичною, про що 
свідчать розробки колег із Буковинської 
державної фінансової академії, які висвіт-
лили основні проблеми та напрями спри-
яння розвиткові добросовісної конкурен-
ції в Україні. Так, автори зазначають, що 
останнім часом розповсюдженими є такі 
явища, як: рейдерство, захоплення бізнесу 
й інші подібні прийоми недобросовісної 
конкуренції, адже криза розширює можли-
вості використання незаконних методів. У 
зв’язку з цим, конкурентна боротьба між 
підприємствами значно посилилася і зрос-
ла спокуса досягти мети недобросовісни-
ми методами [11]. 
Погоджуючись із вищевказаним, хо-

чемо звернути увагу на те, що не криза є 
причиною подібних методів, а проблема 
культури вітчизняного суспільства і, зок-

Рівні аналізу КО Психологічні складові КО Психологічні характеристики КО

1. Мегарівень 
(рівень країни)

Конкурентоздатність різних 
сфер функціонування ор-
ганізацій, товарів/послуг

Психологічна культура конкуренції в сус-
пільстві.
Конкурентоздатність конкретних сфер 
функціонування організацій, товарів/послуг

2. Макрорівень 
(рівень галузі/сфе-
ри діяльності 
організацій)

Конкурентоздатність пос-
луг організації для зовніш-
ніх та внутрішніх клієнтів

 Психологічна культура конкуренції органі-
зації з організаціями-конкурентами на ринку 
товарів/послуг.
Конкурентоздатність товарів/послуг

3. Мезорівень 
(рівень організа-
ції)

Конкурентоздатність 
внутрішнього середовища 
організації

Психологічна культура конкуренції в 
організації.
Конкурентоздатність внутрішнього 
середовища організації

4. Мікрорівень 
(рівень особис-
тості в організа-
ції)

Конкурентоздатність персо-
налу організації

Розвиток базових характеристик конкуренто-
здатності особистості. Розвиток спеціально-
конкурентоздатних характеристик конкурен-
тоздатності особистості

Таблиця 1
Рівні аналізу, психологічні складові та характеристики конкурентоздатності 

організації



189

 Актуальні проблеми психології

рема, культура бізнесу та кожної особис-
тості (самоповага, взаємоповага, поваги 
до своєї власності та інших громадян), 
можливо, навіть душевні лінощі людини 
тощо. Відповідно, це, обумовлює й певні 
прояви нездорової конкуренції в суспіль-
стві як усередині країни, так і на рівні її 
міжнародної активності, що може виявля-
тися в поведінці політиків на міжнародній 
арені та спричиняти проблеми в культурі 
ведення бізнесу з іноземними партнерами 
тощо.
Звичайно, можна певною мірою виправ-

довувати, наприклад, дику конкуренцію 
на різних рівнях («усі так себе поводять, 
не лише я» або «я нічого не можу вдіяти 
– у нас суспільство хворе», «подивіться на 
керівництво «згори» – чого можна очіку-
вати від звичайних людей «знизу?» тощо) 
– це набагато легший спосіб пристосов-
ницької поведінки. Дослідження психо-
логічних проблем прояву цивілізованої 

ринкової психології людей як одного з 
перспективних напрямів науково-прак-
тичних досліджень у сфері організаційної 
та економічної психології та пошук ре-
альних практичних методів формування 
цивілізованої ринкової психології, а та-
кож зміна пристосовницької поведінки на 
конструктивну, асертивну конкуренцію в 
суспільстві є надзвичайно складними і до 
певної міри революційними, достатньо 
тривалими в часі та просторі. 
Ми згодні, що ці проблеми повинні ви-

рішуватися на державному рівні [11] шля-
хом юридичних, економічних заходів (за-
провадження кримінальної відповідаль-
ності за найбільш суспільно небезпечні 
антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів 
господарювання шляхом внесення відпо-
відних змін до Кримінального кодексу Ук-
раїни; налагодження взаємодії з громадсь-
кими організаціями (спілками, професій-
ними об’єднаннями) підприємців, що 
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Психологічний аналіз проблеми 
цивілізованої ринкової психоло-
гії людей [7, с. 234]; 
психологічне вимірювання рин-
кової психології та її ефектив-
ності для суспільства [7, с. 234];
вивчення психологічних уста-
новок щодо конкуренції в сус-
пільстві [8, с. 610-611]; 
стратегії конкуренції в сучасно-
му суспільстві 

Теоретичний аналіз, аналіз 
статистики, метод експер-
тів, оціночні шкали, семан-
тичний диференціал [7, с. 
610-611], аналіз інтернет-
ресурсів; 
комплекс АРКО [10] 
(О.А. Філь, 2010) тощо
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» Психологічний моніторинг рин-
ку [7, с. 396];
дослідження соціальних орієнта-
цій підприємництва та мене дж -
менту [7, с. 235]; вивчення ко-
мерційного клімату [7, с. 235];
аналіз соціальної відповідаль-
ності бізнесу [9, с.18]

Теоретичний аналіз; аналіз 
публікацій про товари, рек-
ламної продукції виробни-
ків; анкетування, стандар-
тизоване усне опитування, 
бесіди, спостереження, 
співучасть у покупках, 
лонгітюдний метод, вто-
ринні анкетування тощо

Таблиця 2
Загальне співвідношення аналізу конкурентоздатності організації на мегарівні, 
її психологічних складових, характеристик, проблем і методів дослідження
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функ ціонують на основі професійних ко-
дексів етики (кодексів честі) і охоплюють 
підприємців за різними галузями й напря-
мами діяльності тощо, розширення спів-
робітництва з питань захисту конкуренції 
з Європейською комісією; міжнародними 
організаціями). Серед запропонованих за-
ходів важливими є, на нашу думку, «про-
паганда цінностей добросовісної конку-
ренції з використанням засобів масової ін-
формації, спеціальних освітніх програм» 
[11]. З метою ефективного розв’язання 
проблеми необхідно інтегрувати зусилля 
держави, економістів, юристів, психоло-
гів, які можуть здійснювати психологічну 
підтримку реалізації цих заходів, а також 
розробляти спеціальні психологічні про-
грами та тренінгові курси, проводити пси-
хологічний моніторинг ефективності їх 
реалізації на рівні держави та конкретної 
особистості, сприяти переходу суспільства 
на новий рівень цивілізованого розвитку. 
Продовжуючи аналіз психологічної 

складової мегарівня «психологічна куль-
тура конкуренції в суспільстві країни та 
культура конкуренції країни на міжна-
родному рівні», звернемося до цікавої, на 
наш погляд, позиції російського фахівця 
О.М. Столяренка [7], який вважає, що ефек-
тивне та цивілізоване вирішення завдань 
розвитку економіки не може бути реалізо-
ване без комплексного та компетентного 
вдосконалення власне економічних фак-
торів, умов і методів (кон’юнктура ринку, 
попит, ціна, технологія виробництва тощо) 
та неекономічних людських (психологічні 
характеристики людей – їх потреби, жит-
тєві цінності, культура, здібності, менталі-
тет тощо). Дійсно, без правильного враху-
вання цих психологічних аспектів немож-
ливо оцінити, вдосконалити та прищепити 
цивілізованість і соціальну орієнтованість 
економічної діяльності [9], та, відповідно, 
сформувати нову психологічну культуру 
конкуренції в суспільстві. Тому психоло-
гічне вимірювання ринкової психології та 
її ефективності для суспільства [7, с. 234], 
а також вивчення психологічних устано-
вок і поведінки людей щодо конкуренції 
можуть бути перспективними напрямами 
науково-практичних досліджень у сфері 

організаційної та економічної психології. 
Окреме місце може бути відведене вив-

ченню спеціального напряму «психології 
цивілізованої конкуренції в суспільстві».
Стосовно методів психологічного до-

слідження варто зазначити, що комплекс-
ні емпіричні психологічні методики аналі-
зу психологічної характеристики конку-
рентоздатності організацій «психологічна 
культура конкуренції в суспільстві країни 
та культура конкуренції країни на міжна-
родному рівні», у зв’язку з інноваційністю 
та масштабністю порушеної проблеми, на 
сьогодні нам практично не відомі. Тому 
на цьому етапі варто використовувати те-
оретичний аналіз проблем цивілізованої 
ринкової психології людей [7, с. 234], пси-
хологічного вимірювання ринкової психо-
логії та її ефективності для суспільства [7, 
с. 234], вивчення психологічних устано-
вок та поведінки людей щодо конкуренції 
в суспільстві [8; 13], а також застосовува-
ти методи аналізу статистики офіційних 
державних і громадських організацій, 
загальнодоступних банків даних, метод 
експертів, оціночні шкали, метод семан-
тичного диференціалу тощо [7, с. 610-
611], аналіз інтернет-ресурсів; комплекс 
психологічних методик «Аналіз розвитку 
конкурентоздатності організацій» (АРКО) 
(О.А. Філь, 2010) [13].
Проведений нами теоретичний аналіз 

психологічних установок щодо конкурен-
ції в суспільстві [6] показав, як зазначало-
ся в наших попередніх публікаціях, що кон-
куренція, як і будь-яке явище, подається та 
сприймається, як мінімум, із двох позицій: 

1) розглядається в позитивному кон-
тексті як «рушійна сила розвитку суспіль-
ства», «двигун прогресу», «можливість 
розкрити свої потенції та здібності», «сти-
мул для вдосконалення та саморозвитку» 
тощо; 

2) сприймається в негативному контекс-
ті як «жорстка боротьба за право бути кра-
щим», «відвойовування своєї перемоги», 
«відвоювання місця під сонцем та свого 
шматка пирога» (за О.А. Філь, 2009). 
Як показують результати теоретичного 

аналізу проблеми, власного досвіду ем-
піричних досліджень (Л.М. Карамушка, 
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О.А. Філь [6]), на жаль, саме другий ас-
пект превалює в літературі (здебільшого, 
до 2000 р.).
Домінування негативного контексту 

конкуренції налаштовує людину на її 
сприйняття як жорсткої взаємодії, здебіль-
шого, з негативними проявами, формує 
негативне, агресивне ставлення до кон-
курентів та орієнтацію на використання 
жорстких засобів задля власної перемоги. 
Відповідно, сформованість у суспільстві 
неоднозначного, переважно негативного 
ставлення до конкуренції та певна психо-
логічна неготовність до ситуації конку-
рентної взаємодії (боязкість конкуренції, 
неадекватна поведінка її учасників тощо) 
обумовлює важливість підготовки особис-
тості до здійснення ефективної конкурен-
ції та розроблення спеціального напряму 
«Психологія конкуренції в організації». 
Окремо варто приділити увагу певним 

позитивним зрушенням у сприйнятті яви-
ща конкуренції та визначення його розви-
вальної ролі в життєдіяльності персона-
лу сучасних організацій. Так, результати 
власних експериментальних досліджень 
психологічних установок щодо конкурен-
ції персоналу ВНЗ приватної форми влас-
ності демонструють, як на вербальному 
рівні представники науково-викладацько-
го складу висловлюють власне ставлення 
до такого неоднозначного та багатовектор-
ного явища, як «конкуренція». У рамках 
дослідження психологічних особливостей 
конкурентоздатності персоналу вищого 
навчального закладу приватної форми 
влас ності [2] (О.А. Філь, В.В. Корсакевич, 
2011), в одному з приватних університетів 
м. Києва нами вивчались особливості 
сприйняття конкуренції персоналом ВНЗ 
із використанням спеціального комплексу 
діагностичних методик (О.А. Філь, В.В. 
Корсакевич, 2011). Аналіз результатів за-
свідчив, що конкуренцію розуміють як 
багатовекторне та неоднозначне явище. 
Можна виокремити такі типи її сприйнят-
тя персоналом вищого навчального закла-
ду приватної форми власності: 

1) вимушено-пасивний тип (пасивний 
суб’єкт), для якого характерним є, зде-
більшого, сприйняття конкуренції як не-

від’ємного факту та об’єктивної обста-
вини життя людини, організації, суспіль-
ства, її активності на рівні суспільства, 
організації, на особистісному рівні. У 
рамках цієї групи виявлено домінування 
низки негативних аспектів сприйняття 
конкуренції, що, на нашу думку, свідчить 
про не завжди позитивний попередній до-
свід конкурентної взаємодії, небажаність 
і, можливо, відсутність або ж недостатню 
готовність людини до конкуренції. Тому 
потрібно здійснювати психологічну під-
готовку викладачів ВНЗ до конкурентної 
взаємодії, здорової конкуренції та пошуку 
адекватних, конструктивних підходів до 
задоволення потреб її учасників; 

2) розвивально-активний тип (активний 
суб’єкт), який характеризується сприйнят-
тям людини як активного учасника проце-
су конкуренції та її активності на рівнях 
суспільства, організації, суб’єкта.
Слід зазначити, що домінування у пер-

соналу ВНЗ приватної форми власності 
саме цього типу, на наш погляд, сприяти-
ме посиленню розвивального фактора кон-
куренції як можливої основи формування 
позитивного ставлення до неї, основи для 
спрямування мотивів її учасників у кон-
структивне професійне русло. Підтримка 
в особистості «+» установок щодо конку-
ренції як не обов’язково ворожої, агресив-
ної боротьби, а як цивілізованої психоло-
гічної взаємодії може сприяти збережен-
ню фізичного, психічного та духовного 
здоров’я всіх її учасників, налагодженню 
конструктивної діяльності персоналу ор-
ганізації та, в результаті, підвищенню кон-
курентоздатності всієї організації. 
Отримані дані доцільно враховувати в 

процесі здійснення спеціальної підготовки 
всіх категорій персоналу вищого навчаль-
ного закладу приватної форми власності 
до ситуації конкуренції та реалізації кон-
структивних стратегій щодо задоволення 
власних потреб учасників конкурентної взає-
модії та здійснення професійного управлін-
ня процесом конкуренції в організації [2].
Наведемо також результати експери-

ментальних досліджень аналізу стратегій 
конкуренції в суспільстві в системі дер-
жавної служби серед 60 новопризначених 
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голів сільських рад, проведених нами в 
рамках реалізації спеціального тренінгу з 
проблеми розвитку конкурентоздатності 
організацій системи державної служби в 
закладі післядипломної освіти «Київсь-
кий центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів держав-
ної влади, органів місцевого самовряду-
вання, державних підприємств, установ і 
організацій» [3]. Використовуючи діагнос-
тичний комплекс АРКО [10] (О.А. Філь, 
2010), учасникам дослідження було зап-
ропоновано індивідуально, анонімно, на 
двох окремих аркушах паперу відповісти 
на два запитання: «Чи зустрічаю я прояви 
конкуренції у своєму житті?» та «Частіше 
за все люди в нашому суспільстві в ситуа-
ції конкуренції поводять себе…» 
Аналіз відповідей на перше запитання 

засвідчив той факт, що конкуренція є до-
статньо розповсюдженим явищем у житті 
сучасної людини з точки зору керівників 
сільських рад. Про це свідчить 100% по-
зитивних відповідей (жоден із респонден-
тів не дав відповіді «ні»). Отримані дані 
вказують на важливість підготовки держ-
службовців до ситуації конкуренції як до 
природного явища, цивілізованої взає-
модії, у якій для задоволення власних пот-
реб можливим є використання конструк-
тивно спрямованих стратегій конкуренції.  
З метою більш детального розуміння 

особливостей стратегій поведінки людей 
у ситуації конкуренції у вітчизняному сус-
пільстві, перейдемо до аналізу відповідей 
на друге запитання. Базуючись на низці 
досліджень сучасних фахівців і власних 
роботах [4; 6; 12; 11; 1; 8; 3], нами було 
розроблено класифікацію стратегій конку-
ренції (рис. 1):

Отже, нами було визначено три основні 
стратегії конкуренції (на вказаному при-
кладі):
Так, деструктивна стратегія конкуренції 

(агресивно-маніпулятивна) є стратегією 
конкурентної взаємодії, що передбачає 
жорстку боротьбу двох або більше конку-
рентів у процесі досягнення значущої для 
них мети/задоволення їх потреб і пошук 
шляхів перемоги над суперником метода-
ми, здебільшого, нечесної конкуренції. 
Звернемо увагу насамперед на те, що 

саме цей тип стратегії (див. рис. 1), на 
жаль, є найбільш популярним (81% рес-
пондентів). Після аналізу та системати-
зації конкретних відповідей стосовно 
способів поведінки в процесі конкуренції 
було зроблено висновок про те, що де-
структивна стратегія може виявити такі 
типи поведінки учасників конкурентної 
взаємодії (відповіді подано в «сирих» ба-
лах та проранговано за кількістю повто-
рювань): 
а) деструктивно-агресивний тип («надз-

вичайно гіперактивно», «агресивно»); 
б) деструктивно-викличний тип («на-

хабно», «зверхньо», «з викликом»); 
в) деструктивно-ворожий тип («воро-

же», «недоброзичливо»); 
г) деструктивно-некоректний тип («під-

ло», «брудно», «некоректно», «зверх-
ньо-зневажливо», «розпускаючи плітки», 
«блокування своєю владою можливостей 
конкурента», «пригнічення конкурента», 
«погано»); 
ґ) деструктивно-емоційно-неадекват-

ний тип («принизливо», «неадекватно», 
«нервово», «із заздрістю», «емоційна 
«блокада» в спілкуванні», «розрив відно-
син», «капризна королева» тощо).

81
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Деструктивна стратегія
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Уникання конкуренції

Рис. 1. Стратегії конкуренції в суспільстві 
(на прикладі оцінки новопризначених голів сільських рад) 



193

 Актуальні проблеми психології

Вважаємо, що отримані результати 
означили важливу проблему − в умовах 
значного поширення конкуренції прак-
тично всі її учасники використовують 
деструктивні методи досягнення пере-
моги та задоволення власних інтересів. 
Відповідно, проектуючи отримані дані 
на більш широкий загал системи держав-
ної служби та співвідносячи їх із нашими 
попередніми дослідженнями серед інших 
категорій керівників та працівників де-
ржавних адміністрацій [3], можна говори-
ти про необхідність привернення уваги як 
керівництва органів державної влади, так 
і самих держслужбовців до розв’язання 
проблеми деструктивних стратегій конку-
ренції, тобто профілактики та подолання 
жорстких і нецивілізованих засобів здо-
буття перемоги.
Конструктивна стратегія конкуренції 

(асертивно-гуманістична), що, на нашу 
думку, є альтернативою попередньому 
варіантові та може бути охарактеризова-
на як стратегія конкурентної взаємодії, 
яка передбачає цивілізовану психологічну 
взаємодію особистостей у процесі досяг-
нення однаково значущої для них мети/
задоволення їхніх потреб, причому не за 
рахунок жорсткого зіткнення або диск-
редитації авторитету опонента, а завдяки 
розвиткові та презентації своєї конкурен-
тної власності. Як засвідчують дані (рис. 
1), лише 15% сільських голів зазначили 
використання саме конструктивної стра-
тегії конкуренції. Більш детальний аналіз 
показав, що в процесі реалізації цієї стра-
тегії конкуренції можуть проявлятися такі 
типи поведінки учасників конкурентної 
взаємодії: 
а) конструктивно-асертивний («впевне-

но у своїх силах та можливостях», «само-
достатньо»); 
б) конструктивно-лідерський («як лі-

дер», «показуючи приклад»); 
в) конструктивно-обережний («обереж-

но»); 
г) конструктивно-орієнтований тип 

(«намагається поводитись чесно», «думає 
про бажання іншої людини»); 
ґ) конструктивно-емоційно-адекватний 

тип («адекватно», «спокійно», «стримано»).

Слід звернути увагу на усвідомлення 
керівництвом і персоналом організацій 
наявності альтернативних стратегій до-
сягнення мети та успіху в конкурентній 
взаємодії, що є настільки ж результатив-
ними, як і деструктивна стратегія, лише 
засоби досягнення перемоги або виграшу 
принципово відрізняються своєю спрямо-
ваністю.
Цікавою для подальшого аналізу є виді-

лена нами третя стратегія «ігнорування/
уникання» конкуренції (пасивно-залежна, 
фрустраційна), яка може, на наш погляд, 
характеризуватися як стратегія конкурен-
тної взаємодії, що передбачає свідоме або 
несвідоме уникнення особистістю ситу-
ацій участі в конкуренції та взаємодії з 
потенційними/реальними конкурентами 
(відмова від досягнення раніше значущої 
мети/задоволення власних потреб, пасив-
ність, зниження рівня домагань тощо). У 
процесі реалізації цієї стратегії можуть 
проявлятися такі типи поведінки учасни-
ків конкурентної взаємодії: 
а) ігнорування («пасивно»); 
б) уникання («занурити голову в пі-

сок»). 
Аналізуючи особливості прояву цієї 

стратегії, варто зазначити важливість ок-
ремої уваги до її наявності в діяльності су-
часної особистості. Незважаючи на нечис-
ленність відсоткового вияву вказаної стра-
тегії порівняно з деструктивною, хочемо 
зазначити, що ігнорування конкуренції та 
уникання ситуацій конкурентної взаємодії 
є до певної міри одним із найпростіших 
варіантів, оскільки практично не вимагає 
жодних зусиль з боку особистості. Однак 
він є не зовсім реальним, тому що конку-
ренція − достатньо глобальне суспільне 
явище [6; 3], на що також вказують наве-
дені дані (рис. 1). Відтак жодна особистість 
не спроможна, на наш погляд, заборонити 
конкуренції існувати в сучасному світі. 
Тому потрібно на всіх рівнях роз-

в’я зувати проблему психологічної під-
готовки особистості, незалежно від віку, 
соціальної сфери, до ситуації конкурен-
тної взаємодії та пошуку адекватних, 
конструктивних підходів до задоволення 
потреб її учасників. Особливого значення 
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це набуває, на нашу думку, в контексті 
розвитку професійної кар’єри, кадрових 
ротацій в організаціях, наприклад, систе-
ми державної служби тощо, адже, як за-
свідчують фахів ці, «важливим напрямом 
реформування системи державної служби 
України є забезпечення конкурентності, 
об’єктивності і гласності під час прийо-
му і просування по службі» [1]. Отримані 
дані можуть бути використані керівника-
ми та працівниками системи державної 
служби та організацій інших соціальних 
сфер для розв’язання проблеми підго-
товки держслужбовців до конкуренції та 
використання конструктивних стратегій 
конкуренції з метою задоволення власних 
потреб її учасників.
Переходячи до аналізу психологічної 

характеристики «конкурентоздатність 
конкретної сфери функціонування органі-
зацій, товарів/послуг», слід з’ясувати, чим 
забезпечується з точки зору саме психоло-
гічних аспектів конкурентоздатність тієї 
чи іншої сфери послуг, чому, наприклад, 
та або інша сфера є найбільш привабли-
вою та здатна задовольняти потреби як її 
клієнтів, так і реальних або потенційних 
працівників конкретних організацій. З ме-
тою аналізу множини психологічних особ-
ливостей функціонування кожної сфери 
окремо та у своїй взаємодії на території 
однієї країни слід започатковувати на віт-
чизняному просторі напрям «психологіч-
ний моніторинг ринку» [8, с. 396], щоб від-
стежити й оцінити психологічні складові 
та причини процесів господарювання для 
максимального зниження невизначеності 
та ризиків прийняття повсякденних рі-
шень. Так, необхідно дослідити психоло-
гічні за своєю природою фактори (ступінь 
довіри населення до ринкових пропозицій, 
мода, психологічні особливості поведінки 
покупців тощо). Слід зауважити також 
важливість дослідження таких психоло-
гічних феноменів, як: інтереси та потреби 
людей у суспільстві, вимоги до товарів, 
виявлення незадоволення якістю, ціною 
тощо, у контексті вивчення попиту насе-
лення на товари та послуги конкретних 
сфер. Також важливо, підтримуючи ідею 
О.М. Столяренка [7], здійснювати дослід-

ження спонукальних мотивів спожива-
чів під час вибору товарів і послуг, їхніх 
смаків, вимог до властивостей певного то-
вару та послуги конкретної галузі/сфери, 
щоб вичленити саме конкурентну влас-
ність кожної сфери, розвивати її та поси-
лювати на рівні державного регулювання 
економіки, окремих сфер. Особливе місце 
належить вивченню комерційного клімату 
– інтегрального соціально-психологічного 
феномена, утвореного сумою особливос-
тей взаємовідносин, співробітництва та 
конкуренції суб’єктів ринку, наявних на 
ньому загроз і небезпек. Як вважає автор, 
на цій психологічній основі можуть оці-
нюватися ризики маркетингових і менед-
жерських рішень.
Також однією із суттєвих проблем на 

рівні різних сфер товарів та послуг є до-
слідження соціальних орієнтацій підпри-
ємництва та менеджменту [7, с. 235] – про-
яв у економічній і менеджерській діяль-
ності намагання його суб’єкта (власника, 
менеджера) приносити користь не лише 
собі, а й найманим працівникам; сприяти 
вирішенню перспективних завдань, що 
стоять перед державою, забезпечуючи 
гармонійне поєднання власних інтересів 
із суспільною корисністю або соціаль-
ну відповідальність бізнесу [9, с. 18]. За-
уважимо, що соціальна відповідальність 
передбачає дещо більше, ніж витрати 
певної кількості грошей і часу на справи 
суспільства, це – особливий склад розу-
му, тип мислення, що має бути прийнятий 
менеджерами як нерозривна та природна 
частина їх професійного світосприйняття. 
І суттєвим є той факт, що вихідною пси-
хологічною умовою виступає прийняття 
підприємцем або менеджером соціальної 
спрямованості на головні ціннісні орієн-
тації своєї діяльності, реалізація якої за-
безпечується досягненням задовільного 
рівноважного стану між прибутком і со-
ціальною доцільністю, а також виключен-
ням зі справи всього, що завдає шкоди лю-
дям і суспільним інтересам. Вважаємо, що 
саме соціальна відповідальність конкрет-
ної сфери/галузі за безпечне задоволення 
потреб її споживачів є однією з важливих 
проблем, подолання якої стає автоматично 
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суттєвою конкурентною власністю певної 
сфери товарів/послуг.
Стосовно методів психологічного 

дослідження варто зазначити, що для 
аналізу психологічної характеристики 
конкурентоздатності організацій «конку-
рентоздатність конкретної сфери товарів/
послуг» також досі не існує комплексно-
го інструментарію, однак ми погоджує-
мося з підходом О.М. Столяренка, який 
визначає можливість продуктивного ви-
користання таких психологічних методів 
дослідження: аналіз публікацій про това-
ри, рекламна продукція виробників, ан-
кетування, стандартизоване усне опиту-
вання (інтерв’ювання), бесіди, включене 
психологічне спостереження, співучасть у 
купівлях із обговоренням їх вигод і пози-
тивів з іншими покупцями, лонгітюдний 
метод, вторинні анкетування тощо.

3.2. Аналіз проблеми конкурентоздат-
ності організацій на макрорівні варто здій-
снювати через складову «конкурентоздат-
ність послуг організації для зовнішніх і 
внутрішніх клієнтів» шляхом вивчення 
таких психологічних характеристик, як: 
«психологічна культура конкуренції ор-
ганізації з організаціями-конкурентами на 
ринку товарів/послуг» і «конкурентоздат-
ність товарів/послуг» (табл. 3).
Проаналізуємо психологічну характе-

ристику «психологічна культура конку-
ренції організації з організаціями-конку-
рентами на ринку товарів/послуг». Щодо 
психологічних проблем, на які варто звер-
нути увагу, є використання різних стра-
тегій конкурентної взаємодії організації 
з іншими організаціями на актуальному 
ринку товарів/послуг», сприйняття фено-
менів «організація-конкурент» та визна-
чення умов ефективної конкуренції влас-
ної організації з іншими організаціями та 
стратегії рекламної політики організації 
на актуальному ринку товарів/послуг.
Щодо методів дослідження, то з вивчен-

ня характеристики «психологічна культу-
ра конкуренції організації з організація-
ми-конкурентами на ринку товарів/пос-
луг» може здійснюватися шляхом оцінки 
персоналом організації шкал «стратегії 
конкурентної взаємодії організації з інши-

ми організаціями на актуальному ринку 
товарів/послуг»; розуміння персоналом 
особливостей феноменів «організація-кон-
курент» та «умови ефективної конкуренції 
власної організації з іншими організація-
ми»; стратегії рекламної політики органі-
зації на актуальному ринку товарів/послуг 
(авт.) тощо.
Як видно з вищенаведеного, на сьогодні 

існує достатньо глобальна проблема недо-
статньої культури конкуренції, що прояв-
ляється в неетичній, забороненій рекламі. 
Щодо психологічних проблем, які вар-

то аналізувати відносно характеристики 
«конкурентоздатність товарів/послуг», 
то вони стосуються сприйняття поняття 
«конкурентоздатність послуг організації», 
оцінки загального рівня конкурентоздат-
ності послуг організації, актуальності 
розвитку конкурентоздатності послуг ор-
ганізації, ефективності презентації товару/
послуг; орієнтації організації на клієнта 
тощо.
Стосовно психологічних методів до-

слідження характеристики «конкуренто-
здатність товарів/послуг», то з комплексу 
АРКО можуть використовуватися, напри-
клад, такі оціночні шкали, як: розуміння 
персоналом організації поняття «конку-
рентоздатність послуг організації»; оцінка 
внутрішніми клієнтами (персоналом ор-
ганізації) шкал «загальний рівень конку-
рентоздатності послуг організації» та «ак-
туальність розвитку конкурентоздатності 
послуг організації»; оцінка зовнішніми 
клієнтами шкал «загальний рівень конку-
рентоздатності послуг організації» та «ак-
туальність розвитку конкурентоздатності 
послуг організації»; оцінка зовнішніми 
клієнтами шкал «конкурентоздатність 
послуг для зовнішніх клієнтів»; оцінка 
внутрішніми клієнтами (персоналом ор-
ганізації) шкал «конкурентоздатність пос-
луг для зовнішніх і внутрішніх клієнтів» 
(авт.); ефективність презентації товару/
послуг (методика ефективності презента-
ції товару або надання послуг організації, 
за В.А. Уткіним, 1996, модифіковано О.А. 
Філь, 2010) [13]; орієнтація організації на 
клієнта (Lytle, 1998); аналіз статистичної 
документації організації щодо показників 
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їх конкурентоздатності/офіційних рейтин-
гів організацій сфер освіти, держслужби, 
торгівлі тощо. 
Слід також зазначити, що до структури 

психологічних складових конкурентоз-
датності організації на мезорівні (рівень 
організації) включено складову «конку-
рентоздатність внутрішнього середовища 
організації», що розкривається через такі 
психологічні характеристики, як: «психо-
логічна культура конкуренції в організа-
ції» та «конкурентоздатність внутрішньо-
го середовища організації». 
До психологічних складових конкурен-

тоздатності організацій на мікрорівні (рі-
вень особистості в організації) віднесено 
«конкурентоздатність персоналу організа-
ції», що розкривається змістом таких пси-
хологічних характеристик, як: «розвиток 
базових характеристик конкурентоздат-
ності особистості» та «розвиток спеціаль-
но-конкурентоздатних характеристик кон-
курентоздатності особистості» [10]. 
Варто зазначити, що значна частина те-

оретичних та експериментальних дослід-
жень на мезо- і мікрорівнях аналізу конку-
рентоздатності організацій було наведено 
в наших попередніх розробках [5; 1; 14]. 
Щодо висвітлення загального співвідно-
шення психологічних складових, харак-
теристик, проблем і методів дослідження 
конкурентоздатності організації на всіх 
рівнях, то його буде подано в наших на-
ступних публікаціях. 
Психологічні складові, проблеми та 

характеристики, що виникають на різних 
рівнях аналізу, можуть виступати окреми-
ми перспективними напрямами науково-
практичних досліджень у межах психоло-

гії розвитку конкурентоздатності органі-
зацій.
Âèñíîâêè

1. У рамках психологічного підходу 
до дослідження проблеми конкурентоз-
датності організації термін «конкурен-
ція» необхідно розуміти як психологічну 
взаємодію суб’єктів (особистість, група, 
організація, країна, континент…) у про-
цесі досягнення однаково/одночасно зна-
чущої для них мети/задоволення власних 
потреб (фізіологічні, в безпеці та захисті, 
соціальні, в повазі, самовираженні тощо) 
із використанням різних стратегій кон-
куренції (деструктивної, конструктивної, 
ігнорування конкуренції тощо). Відповід-
но, конкурент як учасник ситуації конку-
рентної взаємодії є особистістю зі своїми 
потребами та рівними психологічними 
правами щодо задоволення власних пот-
реб, які можуть бути одночасно значу-
щими для інших учасників конкуренції 
(О.А. Філь, 2010).

2. Термін «конкурентоздатність органі-
зації» (КО) варто розуміти як комплекс 
психологічних характеристик організації, 
що забезпечують її ефективну конкурен-
цію порівняно з аналогічними/іншими 
суб’єктами на сучасному ринку праці, то-
варів і послуг.

3. Системний аналіз на мега-, макро-, 
мезо- та мікрорівнях психологічних скла-
дових, характеристик, проблем, методів, 
результатів і умов забезпечення конку-
рентоздатності організації становлять ос-
нову нового напряму дослідження у сфері 
організаційної та економічної психології 
– «Психологія розвитку конкурентоздат-
ності сучасних організацій».
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