
Âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 
«Óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà ïðàâà «ÊÐÎÊ»

ÏÐÀÂÍÈ×ÈÉ Â²ÑÍÈÊ
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ «ÊÐÎÊ»

Міжнародне фахове видання

Випуск äåâ’ÿòнадцятий 

Київ – 2014

ISSN2312-7686



Головний редактор: Сідак В.С., доктор історичних наук, кандидат юридичних 
наук, професор, член-кореспондент Національної акаде мії 
педагогічних наук України (відділення психології і 
дефектології), Заслужений діяч науки і техніки України. 

Заступники 
головного
редактора:

Члени редколегії:

Француз А.Й., Герой України, Заслужений юрист України, 
лауреат премії імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, 
професор;
Марков С.Л., кандидат психологічних наук, доцент.
Юридичні науки:
Копиленко О.Л., доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, академік Національної академії 
правових наук України; 
Костицький М.В., доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 
академік Національної академії правових наук України; 
Козенюк В.О., доктор юридичних наук, 
старший науковий співробітник; 
Гіжевський В.К., кандидат юридичних наук, професор; 
Кравченко В.В., кандидат юридичних наук, професор; 
Боровенко В.М., кандидат юридичних наук, доцент;
Коваленко О.І., кандидат юридичних наук, доцент;
Лук’янець В.С., кандидат юридичних наук, доцент.
Психологічні науки:
Карамушка Л.М., доктор психологічних наук, професор;
Коваленко А.Б., доктор психологічних наук, професор; 
Калашник Н.Г., доктор педагогічних наук, професор;
Ложкін Г.В., доктор психологічних наук, професор; 
Матеюк О.А., доктор психологічних наук, професор;
Філіппов М.М., доктор біологічних наук, професор;
Сафін О.Д., доктор психологічних наук, професор;
Семиченко В.А., доктор психологічних наук, професор;
Шимко В.А., доктор психологічних наук, професор, 
старший науковий співробітник;
Одягайло Б.М., доктор економічних наук, професор;
Сингаївська І.В., кандидат психологічних наук, доцент. 

Адреса редакції: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
03113, місто Київ, вулиця Лагерна, 30-32
тел.: /044/ 455-57-57, 450-14-54
тел./факс: /044/ 456-84-28, 455-69-81
www.krok.edu.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № ІІ237-ІІ7Р від 19.05.2006 р.

© Університет економіки та права «КРОК», 2014
© Автори статей, 2014

УДК 34(06)
ББК 67(я43)
       П68

Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет 
економіки та права «КРОК». – Вип. 19. – К., 2014.  –  180 с.

Дев’ятнадцятий випуск збірника містить статті науковців Університету економіки та права «КРОК», а 
також інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України. 

Розраховано на науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, аспі рантів, магістрів, 
фахівців-практиків у галузях теорії та історії держави і права, консти туційного, адмі ністративного, цивіль-
ного, цивільного процесуального, кримінального, кримінально-процесу ального, господарського, фінансово-
го, міжнародного права, а також у галузях юридичної, орга нізаційної та економічної психології.

Збірник наукових праць «Правничий вісник Університету «КРОК»:
1) внесено до нового переліку наукових фахових видань України з юридичних та психологічних наук 

(Бюлетень ВАК Украї ни. – 2010. – № 3. – С. 11);
2) входить до бази даних «Російський індекс наукового цитування» (база данных РИНЦ), роз-

ташованої в науковому інформаційному ресурсі російської зони мережі Інтернет;
3) входить до бази даних Ulrich’s Periodicals Directory, США (international database Ulrich’s Perio-

dicals Directory, USA).
Рекомендовано до друку Вченою радою Університету економіки та права «КРОК»

(протокол № 1  від 25 вересня 2014 р.)

 П68



Çì³ñò

 Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; 
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. 
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ 
ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

А.Й. Француз 
Правовий статус політичної опозиції 
в демократичній державі  .........................................5

В.В. Корольова 
Теоретико-правові засади забезпечення права на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні .. 14

А.Н. Пугачев 
Институты прямой демократии в процессе 
учреждения основного закона: достоинства формы 
сквозь призму недостатков на практике ................ 20

Т.А. Француз-Яковець 
Бікамералізм: поняття, сутність, ключові ознаки ... 28

В.Ю. Горєлова 
Поняття юридичної відповідальності держави 
перед особою ......................................................... 34

Л.І. Баликіна 
Парламентаризм – протидія політичній корупції: 
аналіз основних аспектів в Україні та Білорусі ...... 44

А.М. Терованесов 
Становлення медичного страхування в умовах 
розвитку непу на території України ........................ 51

Розділ 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ 
ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ 
ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. 
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

М.М. Мацькевич 
Міжнародні акти з прав і свобод людини 
та громадянина ...................................................... 56

С.О. Баран 
Сутність медіації при вирішенні господарських 
спорів та її переваги ............................................... 62

К.В. Доді 
Проблематика правової кваліфікації 
заворушень усередині держави та ситуацій 
внутрішньої напруженості ...................................... 68

В.С. Лук'янець 
International Competition Law Enforcement: 
general approach ..................................................... 76

І.В. Тарасова 
Особливості нормативно-правового статусу 
інституту нотаріату в Україні .................................. 84

І.В. Верещінська 
Показання свідків у цивільній справі: порівняльний 
аналіз нормативного регулювання 
за ЦПК України та Франції ..................................... 90

Розділ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРА-
ТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Ю.Г. Скопненко 
Класифікація столиць європейських держав ......... 95

Розділ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА 
КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ 
ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА 
КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

О.В. Мазур 
Дотримання процесуальних строків на досудовому 
розслідуванні як гарантія законності ..................... 99

Розділ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ПСИХОЛОГІЇ

O.Д. Caфiн, A.В. Дaцкoв 
Ocoбливocтi дeзaдаптaцiйнoгo впливу бoйoвиx 
дій нa мoтивaцiйнo-cмиcлoву cфeру 
ocoбиcтocтi її учасника ........................................ 105

В.A. Шимкo, Я.І. Мeльник 
Тeoрeтичний aнaлiз нaукoвиx пiдxoдiв i концепцій 
дeвiaнтнoї пoвeдiнки ocoбиcтocтi у психології ..... 112

І.А. Бурлакова 
Формування здорового стилю життя 
майбутніх спеціалістів як вагома передумова 
їхнього професійного здоров’я ............................ 119

Ю.Л. Вітомський 
Особистість керівника приватного охоронного 
підприємства та її вплив на соціально-
психологічний клімат у колективі ......................... 125

О.О. Горова 
Психологічні умови становлення майбутнього 
фахівця в галузі будівництва та архітектури 
в умовах ВНЗ ........................................................ 131



І.В. Сингаївська 
Теоретичний аналіз проблеми професійної 
успішності викладача вищого навчального 
закладу (частина 1) ..............................................137

М.М. Філоненко 
Комплексне дослідження особистісних 
структур майбутнього лікаря ...............................144

К.Ю. Охотницька 
Вплив психологічних чинників на формування 
відданості організації у персоналу 
державної служби зайнятості ..............................150

А.П. Фролов 
Соціально-психологічні аспекти комунікативної 
взаємодії у віртуальній реальності .......................155

О.І. Ястребов 
Дослідження особливостей комунікативної 
взаємодії в соціальній мережі «VK» .....................162

На допомогу студентам, аспірантам та 
викладачам юридичних вишів та факультетів ....168



5

Розділ 1

Теорія та історія держави і права; 
історія політичних та правових учень. 

Конституційне право; муніціпальне 
право. Філософія права

А.Й. Француз 
заслужений юрист України, 
доктор юридичних наук, 
професор кафедри 
конституційного, 
адміністративного та 
міжнародного права, 
Університет економіки 
та права «КРОК»

У статті зазначається, що будь-які конкретні законо-
давчі кроки стосовно визначення статусу та прав політичної 
опозиції повинні розпочинатися з чіткого усвідомлення того, 
що саме є політичною опозицією. Тому розглядається суть та 
різні підходи до визначення інституту політичної опозиції, 
його правового статусу в умовах демократії.

Ключові слова: опозиція, політична опозиція, парламент-
ська опозиція.

В статье отмечается, что любые конкретные законода-
тельные шаги по определению статуса и прав политической 
оппозиции должны начинаться с четкого осознания того, что 
именно является политической оппозицией. Поэтому рассма-
триваются суть и различные подходы к определению инсти-
тута политической оппозиции, его правового статуса в усло-
виях демократии. 

Ключевые слова: оппозиция, политическая оппозиция, 
парламентская оппозиция.

The article states that any concrete legislative steps, that would 
determine the status and rights of the political opposition, have to 
be started with a clear understanding of the essence of political op-
position. Therefore considered the nature and different approaches 
to defi nition of political opposition and its legal status in demo-
cratic conditions. 

Keywords: opposition, the political opposition, the parliamen-
tary opposition.

Ïðàâîâèé ñòàòóñ ïîë³òè÷íî¿ îïîçèö³¿ 
â äåìîêðàòè÷í³é äåðæàâ³

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Сучасний процес втілення в Україні кон-

ституційно-правової реформи значно під-
вищує актуальність науково-теоретичних 
досліджень, які мають своїм предметом 

питання, пов’язані з функціонуванням та 
формуванням політичної опозиції, визна-
ченням її місця в політичному процесі, 
ролі у структуруванні політичної систе-
ми, з’ясування тих функцій, які вона ви-
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конує в сучасних політичних системах 
демократичного типу. Тривалий час про-
блеми аналізу сутності та змісту поняття 
«політична опозиція» та дотичні до нього 
питання законодавчого забезпечення ор-
ганізації й діяльності політичної опозиції 
залишалися поза межами активних пра-
вових стадій з огляду на суто ідеологічні 
причини. Дещо пізніше акцент було пере-
несено насамперед на проблематику бага-
топартійності, політичного плюралізму та 
правові проблеми діяльності політичних 
партій в Україні. Таке зміщення акцентів 
пояснювалося тим, що набуття партійною 
системою нашої країни ознаки плюраліз-
му змушувало науковців надавати адекват-
не теоретичне обґрунтування і пояснення 
цього процесу. Однак згодом, коли син-
дром «гіпершвидких» темпів партійного 
будівництва (коли кількість політичних 
партій в Україні здолала позначку у 120 
одиниць) було залишено позаду, особли-
вого значення та актуальності набули пи-
тання вивчення безпосередньої політичної 
діяльності партій, їх участі у здійсненні 
державного управління, гарантій для тих 
політичних партій, які висловлюють свою 
незгоду з політичним курсом, запропоно-
ваним владною елітою, з ідеологією пе-
ретворень, запроваджуваних державною 
владою на загальносуспільному рівні.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Відомі українські та зарубіжні вчені 

П.І. Новгородцев, В.Ф. Погорілко, О.В. 
Скрипнюк, О.Г. Румянцев, С.Г. Рябов, В.Я. 
Тацій, Ю.М. Тодика, В.В. Шаповал та ба-
гато інших зробили свій вагомий внесок у 
дослідження проблеми правового статусу 
політичної опозиції в демократичних дер-
жавах. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 
Проблема політичної опозиції набула 

нині серйозного резонансу не лише в кон-
тексті обговорення конституційних змін, а 
й на міжнародному рівні, коли численні за-
рубіжні експерти звертають увагу на стан 
дотримання прав і гарантій, пов'язаних з 

опозиційною діяльністю. Більше того, оці-
нюючи ступінь демократизації політич-
ної системи нашої країни (у тому числі у 
зв'язку з проголошеним Україною курсом 
на європейську інтеграцію, який не пови-
нен викликати жодних сумнівів у середо-
вищі українських політиків та юристів [1, 
c. 115]), значна кількість експертів зверта-
ється саме до стану дотримання прав по-
літичної опозиції в Україні. Тому наукові 
політико-правові дослідження проблем 
діяльності політичної опозиції в Україні, 
нормативно-правових основ її розвитку та 
можливостей участі в реалізації держав-
ної влади є актуальними як у суто теоре-
тичному плані, так і з практичної точки 
зору. Адже незалежно від характеру змін, 
які будуть внесені до Конституції України 
(мається на увазі те, наскільки зміняться 
права і повноваження парламенту, уряду 
та президента), законодавцю доведеться 
приймати спеціальний закон, що врегу-
льовуватиме правові засади і гарантії опо-
зиційної діяльності. При цьому йдеться не 
про персоналії тих, хто саме перебуватиме 
в політичній опозиції, а про інститут полі-
тичної опозиції як такий, який у принципі 
не слід пов’язувати з будь-якими конкрет-
ними вітчизняними політичними партіями 
або ж окремими політиками. Тобто за-
кріплення правового статусу парламент-
ської більшості обов’язково має своєю 
логічною складовою відповідне юридичне 
визначення політичної опозиції, а також 
з’ясування того, чи правомірно обмеж-
увати поняття політичної опозиції лише 
такою її формою (таким її проявом), як 
парламентська опозиція.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
У статті зазначається, що будь-які кон-

кретні законодавчі кроки, які визначали б 
статус та права політичної опозиції, пови-
нні розпочинатися з чіткого усвідомлення 
того, що саме є політичною опозицією. 
Тому ставимо за ціль визначити, чи будь-
яка діяльність, ініціатором якої не є влад-
на еліта, є опозиційною та чому існування 
політичної опозиції є необхідною ознакою 
демократичних політичних систем.
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Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Аналізуючи зміст поняття «політична 

опозиція», важливо чітко відмежовувати 
це явище від різних проявів незгоди з ді-
ями офіційної державної влади, адже у 
багатьох пострадянських державах доволі 
часто використовуються такі поняття, як 
«напівопозиція», «тимчасова опозиція», 
«ситуативна опозиція» тощо [2, c. 36]. 
Вживаючи їх, здебільшого мають на увазі 
будь-яку незгоду, спричинену діями ви-
щих органів державної влади. При цьому 
ґрунтом такої незгоди здебільшого є суто 
кадрові питання чи проблеми створення 
«сприятливих умов» для політичного біз-
несу тих або інших владних кланів. Таку 
ситуацію М. Михальченко описує як від-
сутність справжньої опозиції або появу 
«прирученої опозиції» (з якою легко домо-
витися, пропонуючи їй ті чи інші державні 
посади, пільги тощо) [3, c. 7]. Дослідник 
О. Фрицький описує цей процес як одер-
жавлення опозиції чи одержавлення по-
літичних партій, які використовуються з 
метою забезпечення потреб не народу, а 
лише правлячої еліти [4, c. 58].
Безумовно, що таким чином витлумаче-

не поняття «політична опозиція» має надто 
мало спільного з тим, що традиційно ма-
ється на увазі в межах наукового політико-
правового дискурсу дослідження демокра-
тії, демократичних процесів і демократич-
них політичних систем, коли політична 
опозиція сприймається не як «об’єктивна 
даність вільної демократичної держави» 
[5, c. 72], а як певне не прогнозоване від-
хилення від офіційного курсу або як засіб 
легітимації існуючого режиму в очах між-
народної спільноти. Більше того, спроба 
законодавчо гарантувати існування такої 
опозиції та узаконити способи й методи її 
діяльності матиме своїм наслідком не про-
сування в бік демократії чи прискорення 
темпів демократичного транзиту, а дещо 
прямо протилежне закріплення принципів 
авторитарної та непрозорої політики, коли 
державна влада використовується як меха-
нізм вирішення нагальних проблем окре-
мих політичних кланів.

За визначенням Р. Даля, опозиція є не-
обхідним елементом демократичної полі-
тичної системи та важливим аспектом за-
гального процесу демократизації [6, c. 8]. 
Це зумовлено тим, що право на опозицію 
(на опозиційну діяльність) тісно перепле-
тене з іншим правом, поза яким стає не-
мислимим поняття демократії, особливо 
− з правом на політичну участь. Як саме 
реалізується цей зв'язок? Відповіді на це, 
здавалося б, просте запитання Р. Даль при-
святив спеціальне дослідження «Поліар-
хія. Участь у політичному житті та опо-
зиція».
Більше того, характеризуючи феномени 

опозиції та опозиційної діяльності, Р. Даль 
виходив з того, що як загальна ідея демо-
кратичного врядування, так і пропонована 
ним модель поліархії завжди реалізуються 
лише у формі діалогу між офіційною вла-
дою та опозицією (у щойно згаданій праці 
«Поліархія» він вживає терміни «уряд» та 
«опозиція», а в дослідженні «Демократія 
та її критики» аналізує цю саму взаємо-
дію, застосовуючи поняття «конкуренція 
політичних еліт»). При цьому поява опо-
зиції зумовлюється не стільки незгодою з 
тими чи іншими діями офіційної влади (у 
сфері економічної, соціальної або націо-
нальної політики), скільки вихідним плю-
ралізмом соціуму, в якому завжди присут-
ні різні стратегічні інтереси, цінності, прі-
оритети, потреби, різне бачення методів 
впливу на розвиток держави і суспільства. 
Дійсно, якщо основним критерієм демо-
кратичного процесу є ефективна участь (у 
визначенні Р. Даля цей критерій формулю-
ється так: «Протягом процесу прийняття 
рішень громадяни повинні мати адекватні, 
а також рівні можливості для вираження 
власних уподобань відносно кінцевого ре-
зультату... вони також; повинні мати адек-
ватні та рівні можливості щодо внесення 
питань до порядку денного і для виразу 
причин схвалення одного, а не іншого ре-
зультату» [7, c. 163]), то наслідком реалі-
зації рівного права на вираження власних 
поглядів буде формування одразу кількох 
альтернативних або частково альтернатив-
них сценаріїв політичного розвитку, одні з 
яких отримуватимуть статус «офіційних», 
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а інші − «опозиційних». Тобто критерії 
ефективної участі та наявності опозиції 
тісно пов'язані і можуть використовува-
тись у якості оціночного критерію рівня 
демократичності тієї чи іншої держави, 
чи, якщо ширше, − тієї чи іншої політич-
ної системи в цілому.
Хоча, підходячи до вивчення феномену 

опозиції із зазначених позицій, слід од-
разу ж зауважити, що важливим елемен-
том його аналізу є правове забезпечення 
опозиційної діяльності. Справді, у тій 
чи іншій формі опозиція проявляється в 
усіх без винятку політичних системах та 
за всіх політичних режимів (демократич-
них, авторитарних, тоталітарних). Інша 
річ − це характер діяльності опозиції: чи 
визнається вона в державі, чи діє вона ле-
гально і на законних підставах, чи може 
впливати на процеси державного управ-
ління, чи допускає законодавство держа-
ви дискримінаційні дії щодо опозиційних 
політичних сил тощо. Зрозуміло, що такі 
питання повинні розв’язуватися насам-
перед на правовому рівні. Тому в нашо-
му подальшому аналізі звертатимемося 
перш за все до конкретних моментів, які 
повинні набути своєї юридичної регла-
ментації, аби політична опозиція вико-
нувала всі ті позитивні функції, які вона 
покликана реалізовувати в демократичній 
політичній системі.
Однак, перш ніж висвітлювати питання 

правового забезпечення опозиційної ді-
яльності, варто звернутися до загального 
теоретичного з’ясування ролі опозиції в 
демократичній державі, причин її виник-
нення, а також чіткого визначення обсягу 
поняття «політична опозиція».
На нашу думку, вживаючи поняття 

«опозиція» та розкриваючи її місце в 
демо  кратичних політичних системах, ме-
тодологічно доцільно звернутися до іншо-
го поняття, яке використовує О. Глухова, 
а саме − «інституційна позиція». Під ним 
російська дослідниця розуміє сукупність 
політичних ресурсів (це насамперед «уря-
дова структура» політичної системи − дер-
жавна бюрократія, позиції всередині зако-
нодавчих органів та судової ієрархії [8, c. 
222-223]), які дають змогу тим чи іншим 

політичним групам реалізовувати владу, 
здійснювати вплив на розвиток суспільно-
політичних процесів.
Інституційні позиції як такі присутні в 

будь-яких політичних системах, оскіль-
ки наявність центру (або центрів) влади є 
неодмінною властивістю політичної сфе-
ри. Однак, на відміну від авторитарних 
політичних систем та авторитарних полі-
тичних режимів (під авторитарним полі-
тичним режимом мається на увазі такий, 
якому властиве «необмежене панування в 
суспільстві якоїсь однієї політичної сили» 
[9, c. 204], − зараз ми беремо як «робоче» 
визначення К. Гаджиєва, хоча, безумовно, 
у сучасній юридичній та політичній науці 
існують також інші визначення авторитар-
них політичних режимів), коли ці інститу-
ційні позиції є абсолютно незмінними, за 
умов демократичних політичних систем 
вони є динамічними, а отже, у результаті 
ротації політичних еліт, демократичної 
конкуренції за політичну владу відбува-
ється перерозподіл політичних ресурсів, 
і як наслідок − зміна інституційних по-
зицій. Тобто для будь-якої демократичної 
політичної системи властива принципова 
варіативність сил, що можуть займати, так 
звані, «опозиційні позиції» або ж перебу-
вати в «опозиційному положенні», оскіль-
ки процес зміни влади залежить виключно 
від виборців і того, яким саме політичним 
силам вони віддаватимуть перевагу, а які 
залишатимуться на конкуруючих з офі-
ційною владою позиціях. До речі, з цієї 
точки зору «опозиція» − це не якась одна 
специфічна точка, що концентрує все, так 
би мовити, «протилежне» настановам і 
цінностям, які домінують у представників 
офіційної публічної влади. Це радше ці-
лий спектр можливих позицій, які різнять-
ся від офіційної, даючи змогу критикувати 
правлячу політичну силу одразу за кілько-
ма напрямами. У цьому сенсі в опозиції 
до ліберального уряду можуть водночас 
перебувати як консервативні, так і соціал-
демократичні та націонал-демократичні 
сили.
Таким чином, з точки зору цього мето-

дологічного підходу, ми отримуємо доволі 
продуктивну теоретичну модель, що опи-
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сує процес розвитку демократичних полі-
тичних систем і дає можливість пояснити 
феномен виникнення опозиції. Тобто як 
офіційна влада, так і опозиція є однако-
вою мірою «інституційними позиціями». 
Це те, що сполучає їх і робить рівноправ-
ними учасниками політичного життя. 
Більше того, виходячи з цієї методології, 
ми повинні припустити існування в сус-
пільстві не лише двох, а значно більшої 
кількості інституційних позицій. У цьому 
сенсі термін «опозиція» може використо-
вуватись у двох значеннях. По-перше, як 
сукупність усіх політичних сил, які на цей 
момент не мають у своєму розпорядженні 
домінуючих політичних ресурсів впливу 
на державну владу (при цьому до них на-
лежать не лише безпосередні суб'єкти по-
літичної конкуренції, а й усі інші суб'єкти, 
позиція яких не збігається з офіційною і 
які мають або чинять вплив на громад-
ську думку). Зрозуміло, що таке розумін-
ня опозиції є доволі широким і потребує 
подальшого аналізу й уточнення (тобто 
необхідно виділяти різних суб'єктів цієї 
опозиції, з'ясовувати їх відмінності, мето-
ди діяльності тощо). По-друге, опозиція 
може тлумачитись лише як сукупність тих 
політичних сил, які протиставляють себе 
офіційній публічній владі, висловлюють 
незгоду щодо курсу її політичних дій у 
цілому, виступають із критикою запро-
ваджуваної державної політики, вислов-
люють незгоду з наявною стратегією дер-
жавного управління, пропонують власну 
альтернативну програму (або мають аль-
тернативне бачен ня) суспільного та дер-
жавного розвитку.
Однак, крім елементу, який сполучає 

офіційну владу та опозицію (вони є «по-
літичними позиціями»), між ними існує 
певна відмінність. Ця відмінність консти-
туюється на підставі їхнього відношення 
до політичних ресурсів і насамперед − до 
ресурсів державного управління, або їх 
можливостей впливати на реалізацію дер-
жавної влади та прийняття загальнозна-
чущих державно-політичних рішень. За-
гальновідомо, що ознакою демократичної 
політичної системи є поділ державної вла-
ди. Однак навіть поділена влада все одно 

залишається єдиною (тобто поділ держав-
ної влади означає не співіснування різних 
конкуруючих гілок влади, а лише поділ 
функціональних повноважень усереди-
ні системи державної влади) [10, c. 229]. 
Тобто серед різних політичних суб'єктів, 
які мають на меті отримання державної 
влади, завжди виділяється один (як такий 
він може мати конституйований характер, 
тобто утворюватись у формі політичної 
коаліції або блоку спільних за політични-
ми поглядами та політичними інтересами 
сил), який на певний визначений на зако-
нодавчому рівні період отримує пріори-
тетні можливості для реалізації власної 
політичної програми.
Таким чином, феномен політичної опо-

зиції є природним явищем для розвитку 
політичної системи (і особливо політичної 
системи демократичного типу). При цьо-
му сама опозиція не повинна трактуватись 
як певне «позасистемне» явище, яке має 
на меті політичну, економічну або будь-
яку іншу дестабілізацію в суспільстві (на 
жаль, як зазначає Ю. Ясенчук, саме таким 
чином опозиція часто сприймається у ма-
совій громадській свідомості в Україні [11, 
c. 122]). Опозиція породжується демокра-
тією і є органічною частиною демократич-
ної влади. Однак очевидно й те, що, опи-
суючи політичну опозицію через поняття 
«інституційна позиція», необхідно зро-
бити низку подальших уточнень. Тобто, 
обґрунтувавши внутрішню логіку появи 
феномена опозиції у демократичних полі-
тичних системах, слід визначити, що саме 
вона являє собою юридично.
Нині можна говорити про два типи від-

повіді на це запитання, які ми можемо 
умовно визначити як «широке» та «вузь-
ке» тлумачення політичної опозиції. Вузь-
ке визначення політичної опозиції відно-
сить до неї сукупність політичних партій, 
блоків, громадських рухів, які беруть ак-
тивну участь у політичному житті, мають 
представництво в парламенті, висувають 
власну програму державного розвитку, яка 
не збігається з програмою, що реалізуєть-
ся главою держави та органами виконавчої 
влади. На відміну від цього широке розу-
міння опозиції виходить з того, що цим 
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поняттям повинна охоплюватись будь-яка 
діяльність (у тому числі діяльність ЗМІ, 
органів місцевого самоврядування, чис-
ленних неурядових організацій і т.д.), у 
якій міститься критика або незгода з ді-
ями офіційної влади або офіційним полі-
тичним курсом. Однак, щойно виклавши 
ці дві позиції, легко побачити, що перша 
з них є надто вузькою, а інша, напевно, − 
надто широкою.
Щодо першого, слід зауважити, що 

було б не зовсім коректним обмежувати 
поняття «політична опозиція» лише тими 
політичними організаціями (ідеться на-
самперед про політичні партії), які беруть 
участь у виборчому процесі й мають своє 
(навіть мінімальне) представництво у пар-
ламенті. Адже відомо, що «парламентська 
опозиція» становить лише частину полі-
тичної опозиції і не може виступати пред-
ставником політичної опозиції в цілому. 
Так само було б принципово неправильно 
виключати з кола суб’єктів опозиційної ді-
яльності ЗМІ (маємо на увазі всі ЗМІ: ті, 
що є інформаційними органами окремих 
політичних сил, і ті, що позиціонують себе 
як незалежні ЗМІ), які можуть на власний 
розсуд обирати будь-яку політичну по-
зицію щодо офіційної, висловлювати та 
аргументувати її, сприяти її поширенню 
в політичній свідомості громадян. Щодо 
другого, то стикаємося з тим, що опо-
зиційною повинна бути визнана майже 
будь-яка діяльність, що реалізується всіма 
суб’єктами політики, які не кооптовані до 
структури виконавчої влади або не нале-
жать до парламентської більшості.
Тому, надаючи юридичне визначення 

поняттю «політична опозиція», необхідно 
чітко виділити два її основні типи. По-
перше, це парламентська опозиція. До неї 
належать ті депутатські фракції, групи та 
їх об’єднання у парламенті, позафракцій-
ні народні депутати, політична позиція 
яких протистоїть офіційному політично-
му курсу. Фактично до парламентської 
опозиції належать усі, хто не входить до 
парламентської більшості або не висло-
вив своєї солідарності із запроваджува-
ним нею курсом. Ця політична опозиція 
повинна мати чіткі гарантії своєї діяль-

ності, а також перелік прав і повноважень, 
що закріплюються за нею в парламенті як 
вищому представницькому органі. При 
цьому, навіть попри те, що парламентська 
опозиція є за визначенням «меншістю», 
парламентська більшість не має права 
змінювати статус парламентської опози-
ції, відстороняти її від правомірної участі 
в державному управлінні, накладати об-
меження на висловлення та пропагування 
опозиційних поглядів чи поширення опо-
зиційної інформації.
Іншим типом опозиції є так звана гро-

мадська опозиція, або громадсько-полі-
тична опозиція. До неї належать ті полі-
тичні сили (при цьому не обов’язково ін-
ституціоналізовані у вигляді політичних 
партій), які, по-перше, публічно вислов-
люють свою критику офіційного курсу 
і, по-друге, офіційно заявили про свою 
опозиційність (ця заява може бути пода-
на до ЗМІ у формі зафіксованого на з’їзді 
або зборах рішення партії, громадського 
об’єднання, у формі офіційного звернен-
ня колективу телеканалу, радіостанції, 
періодичного видання тощо). Зрозуміло, 
що сама заява не може (чи принаймні не 
повинна) бути предметом офіційної ре-
єстрації, але вона обов’язково повинна 
бути публічною. Отже, такими політич-
ними силами можуть бути громадські 
рухи, об’єднання громадян, ЗМІ, непарла-
ментські політичні партії. На відміну від 
парламентської опозиції, повноваження 
та можливості впливу на діяльність дер-
жавної влади якої є чітко регламентовани-
ми спеціальним законом (на нашу думку, 
таким законом повинен бути закон «Про 
парламентську опозицію в Україні» або 
«Про опозицію у Верховній Раді Украї-
ни»), статус і права громадської опозиції 
регулюються загальними конституційни-
ми нормами, які проголошують свободу 
слова, свободу легальної політичної ді-
яльності, свободу на вираження власних 
поглядів, свободу на легальні форми гро-
мадянського протесту. 
Наразі 10 квітня 2014 р. був ухвалений 

у першому читанні народними депутата-
ми проект закону про парламентську опо-
зицію, який ініціювали В.В. Навроцький, 
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Є.Б. Гєллєр і В.В. Писаренко. Він був від-
правлений на доопрацювання. У зазначе-
ному законопроекті «визначаються засади 
і гарантії здійснення опозиційної діяль-
ності, як однієї з основ демократії, що має 
представницький та плюралістичний (ба-
гатоманітний) характер та забезпечує під-
звітність і підконтрольність перед вибор-
цями органів державної влади, їх посадо-
вих осіб, в спосіб, що не визначений інши-
ми Законами України» [12]. Хоча, поряд 
із позитивним моментом рішучого кроку 
правового закріплення інституту опози-
ції, у цьому законопроекті, на нашу думку, 
суттєвим недоліком є виокремлення лише 
парламентської опозиції. Як зазначалося 
вище, інститут опозиції охоплює більш 
ширше поняття. Глибокий аналіз цього за-
конопроекту ми оминемо, оскільки він не 
є метою цієї статті.
Однак виділення типів опозиції є лише 

першим кроком її юридичної інституціо-
налізації. Наступним повинна стати чітка 
фіксація принципів опозиційної діяльнос-
ті (як парламентської, так і громадської 
опозиції), які зумовлювали б дії офіційної 
влади щодо політичної опозиції та дії са-
мої опозиції.
Певною мірою ці принципи відповіда-

ють принципам правової держави. Зокре-
ма, йдеться про принципи: а) верховен-
ства права і закону, який поширюється на 
обидві сторони − політичну опозицію та 
офіційну владу (з цієї точки зору офіційна 
влада, навіть зважаючи на всі свої повно-
важення, а також виданий за результатами 
виборів мандат загальної довіри, не має 
права у будь-чому обмежувати свободу 
опозиційної діяльності, встановлювати 
будь-які спеціальні правові норми, що 
ускладнювали б або унеможливлювали 
функціонування опозиційних політичних 
сил); б) гарантованості прав і свобод лю-
дини і громадянина (насамперед гаран-
тування кожному громадянину права на 
свободу думки і слова, вільне вираження 
власних поглядів і переконань, на критику 
рішень і дій органів державної влади, ви-
сунення та обстоювання альтернативних 
офіційному політичному курсові концеп-
цій розвитку суспільства).

Хоча, крім них, на думку автора, необ-
хідно зафіксувати низку специфічних 
принципів, що стосуються лише двох за-
значених суб’єктів. Так, офіційна влада 
керується у своїй діяльності принципом 
забезпечення державою конституційно-
правових гарантій для вільної, безпере-
шкодної діяльності політичної опозиції, а 
також неприпустимості обмеження будь-
яких конституційних прав і свобод гро-
мадян на підставі їх належності до полі-
тичної опозиції. Не допускається видання 
будь-яких актів органами виконавчої вла-
ди або органами місцевого самоврядуван-
ня, які обмежували б право на опозицій-
ну діяльність, або актів, які передбачали 
б перегляд та зміни статусу політичної 
партії (громадської організації) у зв’язку 
з її проголошенням своєї опозиційності. 
Зі свого боку, політична опозиція гаран-
тує дотримання принципу свободи опо-
зиційної діяльності, суть якого полягає в 
неприпустимості примушення будь-кого 
до участі або неучасті в опозиційній ді-
яльності. Така юридична фіксація зазна-
чених принципів є основою забезпечення 
свободи опозиційної діяльності, яка стає 
елементом системи конституційних прав і 
свобод людини і громадянина. При цьому 
свобода опозиційної діяльності передба-
чає неможливість будь-якого зовнішнього 
впливу на рішення окремих громадян (їх 
об’єднань) щодо участі або неучасті в ній 
чи з боку державної влади, чи з боку по-
літичної опозиції.
У цьому сенсі, розглядаючи процес вза-

ємодії офіційної публічної влади та полі-
тичної опозиції, слід особливо зазначити, 
що підґрунтям її ефективності виступає 
ніщо інше як право. Причому саме це пра-
во повинно бути розглянуте принаймні в 
трьох аспектах: а) право офіційної вла-
ди, б) право політичної опозиції, в) пра-
во як загальна міра визначення каналів і 
принципів взаємодії офіційної влади та 
політичної опозиції. Більше того, універ-
сальність правових норм полягає в їхній 
дії незалежно від того, які саме політичні 
сили є опозиційними, а які − офіційними. 
Завдяки міцній правовій основі процесу 
взаємодії офіційної влади та політичної 
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опозиції уможливлюється забезпечення 
одного з головних принципів демократії, а 
саме − незмінність загальних правил без-
відносно до того, які саме суб’єкти всту-
пають у політичну боротьбу. Тобто правові 
правила взаємодії офіційної влади та опо-
зиції в демократичній політичній системі 
діють за будь-яких обставин незалежно 
від того, які саме партії чи політичні сили 
набуватимуть статусу публічних, а які − 
опозиційних.
Тобто свобода опозиційної діяльності, 

розглянута з точки зору її змісту як одного 
з прав людини і громадянина, означає таке: 
а) єдиною детермінантою участі (або не-
участі) в опозиційній діяльності є вільний 
особистий вибір кожного громадянина; б) 
будь-який тиск, примус, погрози, підкуп, 
психологічний вплив, інші протизаконні 
методи залучення громадян до опозицій-
ної діяльності, як і використання таких 
методів і прийомів для спонукання їх до 
підтримки офіційного політичного курсу, 
дій і рішень органів влади, забороняють-
ся і караються законом; в) групи громадян 
та окремі громадяни можуть вільно про-
вадити опозиційну діяльність відповідно 
до Конституції та чинного законодавства 
України, беручи участь у політичних кам-
паніях (ініціювання і проведення рефе-
рендумів, збирання підписів, висунення і 
підтримка кандидатів до складу представ-
ницьких органів тощо), а також у заходах 
політичних партій і громадських організа-

цій, виступаючи в засобах масової інфор-
мації, проводячи збори, мітинги, походи і 
демонстрації, пікети з висуненням своїх 
вимог.

Âèñíîâêè
Звісно, що проблеми парламентської 

так політичної опозиції в цілому є над-
звичайно важливими, а отже, будь-який 
поспіх у прийнятті відповідних законів 
може обернутися в подальшому значними 
проблемами не лише для парламенту, а й 
політичної системи України. Утім нині не 
лише політична еліта, а й усе суспільство 
об'єктивно дозріли для чіткої нормативної 
інституціоналізації опозиційної діяльнос-
ті. Більше того, наразі навіть представни-
ки нової влади наголошують на тому, що 
без нормальної опозиції як у суспільстві, 
так і в парламенті державній владі загро-
жує застій, зниження «рівня її чуттєвості» 
до нагальних суспільних проблем. Тому, 
підсумовуючи вищезазначене, можемо з 
упевненістю стверджувати, що на сьогодні 
одним із найнадійніших свідчень безпово-
ротності обраного шляху демократизації 
політичної системи України є послідовна 
правова інституціоналізація парламент-
ської опозиції та політичної опозиції в 
цілому, яка відчуватиме себе внаслідок 
цього не певним позасистемним явищем, 
а органічним елементом та інститутом де-
мократичного розвитку політичної систе-
ми України.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Серед усіх цінностей нематеріального 

характеру, усвідомлених людством, як дій-
сно універсальні, загальнолюдські, права 
людини і громадянина стоять на першому 
місці. Визнання та закріплення у законо-
давстві прав людини і громадянина, тео-
ретичний аналіз їх змісту, рівень забезпе-
чення в сучасних умовах становить одну з 
найбільш актуальних, пріоритетних і важ-
ливих наукових проблем.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Аналіз сучасної юридичної літератури 

дає змогу віднести право людини і грома-
дянина на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля до малодослідженої групи кон-
ституційних прав. Практично всі вчені 
обмежуються констатуванням його необ-
хідності як умови розвитку всього живого, 
порівнюючи з невід’ємним правом кожної 
людини – правом на життя [1; 2; 3; 4; 5], 
однак спеціальних досліджень щодо за-
безпечення права людини і громадянина 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля 
надто мало. 
Окремі аспекти забезпечення права на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля 

були предметом дослідження на дисерта-
ційному рівні таких учених: Б.М. Гама-
люк, С.В. Стороженко [6; 7] та інші. За-
слуговує на увагу і монографія О. С. Зар-
жицького [8], присвячена дослідженню 
проблем правового забезпечення екологіч-
ної політики України.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
З огляду на те, що метою національної 

екологічної політики є стабілізація та по-
ліпшення стану навколишнього природно-
го середовища України, а одним із осно-
вних інструментів реалізації національної 
екологічної політики є забезпечення еко-
логічної безпеки [9], вважається за доціль-
не дослідити рівень забезпечення права 
людини і громадянина на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
На сьогодні агальновизнано, що по-

дальше поглиблення антропогенного та 
техногенного навантаження на довкілля 
здатне привести до глобальної катастро-
фи, яка становитиме загрозу для самого 
існування людства. Поширення екологіч-
ної небезпеки в різних регіонах держави 
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кандидат юридичних 
наук, доцент,
Університет економіки 
та права «КРОК»

У статті проаналізовано рівень забезпечення права людини і 
громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні.

Ключові слова: право на безпечне для життя і здоров’я дов-
кілля, органи державної влади, органи місцевого самоврядування.

В статье проанализирован уровень обеспечения права челове-
ка и гражданина на безопасную для жизни и здоровья окружаю-
щую среду.

Ключевые слова: право на безопасную для жизни и здоро-
вья окружающую среду, органы государственной власти, органы 
местного самоуправления.

The article analyses the level of providing of human and citizen 
rights on safe for life and health envir onment.

Keywords:  human and citizens right on safe for life and healthen-
vironment, public authority, local self-government bodies. 

Òåîðåòèêî-ïðàâîâ³ çàñàäè çàáåçïå÷åííÿ 
ïðàâà íà áåçïå÷íå äëÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ 

äîâê³ëëÿ â Óêðà¿í³



15

 Теорія та історія держави і права

зумовлює пошук конкретних заходів щодо 
її відвернення. Тому важливе значення в 
системі протидій цій небезпеці надається 
механізмові забезпечення права на безпеч-
не довкілля. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
У механізмі забезпечення прав лю-

дини і громадянина можна виділити дві 
взаємопов’язані сторони: статичну та 
динамічну. Статична сторона механізму 
включає в себе систему норм права, що 
закріплюють права і свободи людини і 
громадянина; їх гарантії; суб’єктів права, 
діяльність яких спрямована на створення 
необхідних умов для повної та ефективної 
реалізації, охорони та захисту цих прав; 
форми юридичної відповідальності. А, з 
іншого боку, механізм забезпечення прав 
і свобод людини і громадянина становить 
безперервний процес із реалізації, охоро-
ни та захисту і обумовлюється діяльністю 
вповноважених суб’єктів щодо створення 
для цього необхідних умов, що складає 
динамічну сторону механізму.
Питанню конституційно-правового ме-

ханізму забезпечення права людини на без-
пеку присвячено дослідження В.П. Вась-
ковської, де було сформульовано авторську 
дефініцію «конституційно-право вого меха-
нізму забезпечення права людини на без-
пеку», під яким розуміють «систему комп-
лексно взаємозв’язаних і взаємодіючих 
передумов, засобів та чинників, за допомо-
гою яких в умовах додержання законності 
створюються належні юридичні і фактичні 
можливості для повноцінної реалізації кож-
ним права на безпеку, знешкоджуються ті 
негативні умови, що можуть завдати шкоди 
практичному втіленню (реалізації) можли-
вого у повсякденне життя» [10, с. 11].
Дослідник О. В. Марцеляк під конститу-

ційно-правовим механізмом забезпечення 
основних прав громадян України розуміє 
закріплену в Конституції України, взяту в 
єдність, внутрішньо врегульовану і струн-
ку систему правових гарантій і органів, ді-
яльність яких спрямована на забезпечення 
основних прав і свобод громадян Украї-
ни [11, с. 38].

У дисертаційному дослідженні «Адмі-
ністративно-правове забезпечення еколо-
гічних прав громадян» С.В. Стороженко 
проаналізував діяльність органів держав -
ної влади зі створення умов для реалізації 
екологічних прав громадян. Обґрунтував 
можливість детермінації поряд із контро-
лем і наглядом нового засобу адмініст-
ративно-правового забезпечення екологіч-
них прав громадян, який отримав у дисер-
тації назву «засіб сприяння». Зміст цього 
засобу полягає в патронатній підтримці 
(допомозі) з боку суб’єктів публічної адмі-
ністрації носіям екологічних прав [7, с. 6].
Як вважає Б. М. Гамалюк, «важливою 

складовою у формуванні нової державної 
політики, спрямованої на захист і станов-
лення екологічних прав, яка відповідає 
європейським стандартам, зі сторони дер-
жави як владного суб’єкта, є формування 
дієвої системи органів публічного управ-
ління» [12, с. 200], однак при цьому за-
значає: «cтабільність екологічного зако-
нодавства, видання достатньої кількості 
досконалих нормативно-правових актів 
із питань безпеки довкілля, відсутність 
в ньому прогалин та комплексність охо-
плення предмету правового регулювання є 
досить важливою запорукою для ефектив-
ного управління з приводу вирішення іс-
нуючих екологічних проблем та запобіган-
ня виникненню нових» [12, с. 203]. Також, 
на його думку, в механізмі забезпечення 
екологічних прав особливу роль повинні 
відігравати й інші складові, серед яких: 
покращення нормативно-правової систе-
ми управління; підвищення ефективності 
екологічного виробництва; участь громад-
ськості в процесі екологічного управління; 
реформування економічної складової еко-
логічних відносин в Україні, формування 
окремої екологічної світоглядної пози-
ції, створення ефективного екологічного 
контролю [12, с. 207].
Порівнюючи наведені підходи деяких 

учених до розуміння механізму забез-
печення прав і свобод людини і громадя-
нина в Україні, можна виявити такі його 
складові: норми конституційного та інших 
галузей законодавства, які закріплюють 
права і свободи громадян; норми, які їх га-
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рантують; інституції, на які покладаються 
відповідні функції та повноваження щодо 
організації та здійснення забезпечення ре-
алізації, охорони та захисту основних прав 
і свобод людини.
Отже, механізм забезпечення прав і 

сво бод людини і громадянина включає дві 
скла дові: нормативно-правову та інститу-
ційну.
До нормативно-правової складової ме-

ханізму забезпечення права людини і гро-
мадянина на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля відносяться:

1. Конституція України.
2. Закони України, інші нормативні акти 

Верховної Ради України.
3. Укази Президента України.
4. Акти Кабінету Міністрів України та 

інших центральних органів виконавчої 
влади.

5. Акти органів місцевого самовряду-
вання України.
Саме правові норми фіксують мету, за-

вдання, напрями діяльності, встановлю-
ють сукупність повноважень відповідних 
органів у сфері забезпечення прав грома-
дян. Певним чином можна говорити про 
напрацювання великого масиву норма-
тивно-правових актів, де визначені осно-
вні повноваження органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування у сфері 
забезпечення права на безпечне довкілля.
Так, у ст. 3 Конституції України «лю-

дина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються 
найвищою соціальною цінністю. Права і 
свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держа-
ви. Держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність. Утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави» [13]. 
Конституція України визначає повно-

важення органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та інших інсти-
туцій у сфері забезпечення прав людини і 
громадянина (розділи IV, V, VI, VII, VIII, 
XI, XII). 
Наприклад, у розділі VI Конституції 

України «Кабінет Міністрів України. Інші 
органи виконавчої влади» містяться статус 

і компетенція системи органів виконавчої 
влади. 
Повноваження органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, гро-
мадських організацій щодо забезпечен ня 
права людини і громадянина на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля закріплено 
в низці законодавчих актів, зокрема, зако-
нах України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» (ст. 13-15, 17-
21) [14]; «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення» 
(розділ III) [15]; «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» (розділ IV) 
[16]; «Про безпечність та якість харчових 
продуктів» (ст. 3, 6, 7, 10) [17] та ін.
Важливе значення мають укази Прези-

дента України, наприклад, «Про Концеп-
цію державної регіональної політики» [18].
Не менш вагоме значення мають акти 

Кабінету Міністрів України та інших ор-
ганів центральної виконавчої влади: «Про 
схвалення Концепції національної еко-
логічної політики України на період до 
2020 року» [19] тощо.
Інституційними елементами механізму 

забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина є:

1. Органи державної влади.
2. Органи місцевого самоврядування.
3. Неурядові організації.
Так, відповідно до Конституції України 

Верховна Рада України виключно закона-
ми України визначає права і свободи лю-
дини і громадянина, їх гарантії; здійснює 
законодавче регулювання і контроль за 
діяльністю органів державної влади щодо 
виконання ними функцій і завдань у сфері 
забезпечення прав і свобод людини; ухва-
лює засади внутрішньої та зовнішньої по-
літики держави в цій сфері; затверджує 
державний бюджет, у якому передбача-
ються кошти на забезпечення екологіч-
ної безпеки України тощо. У розробленні 
та експертизі законодавчих актів у галузі 
екології беруть участь комітети Верховної 
Ради України, наприклад, Комітет з питань 
екологічної політики, природокористуван-
ня та ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи та інші в межах своєї компе-
тенції; науково-експертний і юридичний 
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відділи Секретаріату Верховної Ради 
України та інші уповноважені органи. 
Президент України є гарантом Консти-

туції України, зокрема її положень щодо 
забезпечення екологічної безпеки. Він має 
право ухвалювати укази про оголошення 
окремих місцевостей України зонами над-
звичайної екологічної ситуації та про вве-
дення в Україні або окремих її місцевостях 
надзвичайного стану в разі виникнення 
аварій, катастроф, стихійного лиха, що 
становлять загрозу для життя і здоров`я 
людей [20]. У свою чергу, Президент Укра-
їни спирається на підпорядковані йому 
спеціальні органи, серед яких насамперед 
слід відзначити Раду національної безпе-
ки і оборони України, що здійснює свою 
діяльність відповідно до Закону України 
«Про Раду національної безпеки та оборо-
ни України» [21].
Кабінет Міністрів України та інші цен-

тральні органи виконавчої влади вжива-
ють заходів щодо забезпечення та додер-
жання прав і свобод людини, а саме − здій-
снення державної екологічної політики, 
розроблення державних і міждержавних 
екологічних програм, забезпечення їх ви-
конання.
Провідне місце серед центральних ор-

ганів виконавчої влади посідають мініс-
терства. Визначаючи компетенцію мініс-
терств у сфері забезпечення права людини 
і громадянина на безпечне довкілля необ-
хідно зазначити, що кожне з них має як 
загальні, так і спеціальні повноваження у 
вказаній сфері. Серед міністерств, які наді-
лені саме спеціальними повноваженнями, 
необхідно виділити: Міністерство екології 
та природних ресурсів [22]; Міністерство 
охорони здоров’я України [23]; Міністер-
ство аграрної політики та продовольства 
України [24]. 
Окремими повноваженнями наділені 

Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій [25]; державні агентства: Дер-
жавне агентство лісових ресурсів України 
[26], Державне агентство водних ресурсів 
України [27] тощо.
Відповідно до ст. 118 Конституції Укра-

їни виконавчу владу в областях і районах, 
містах Києві та Севастополі здійснюють 

місцеві державні адміністрації. Стаття 
119 Конституції України визначає основ-
ні пов новаження місцевих державних 
адмініст рацій, які на відповідній території 
забезпечують: «1) виконання Конституції 
та законів України, актів Президента Укра-
їни, Кабінету Міністрів України, інших 
ор  ганів виконавчої влади; 2) законність і 
пра вопорядок; додержання прав і свобод 
громадян; 3) виконання державних і регіо-
нальних програм соціально-економічного 
та культурного розвитку, програм охорони 
довкілля, 4) підготовку та виконання від-
повідних обласних і районних бюджетів; 
5) звіт про виконання відповідних бюдже-
тів та програм; 6) взаємодію з органами 
міс цевого самоврядування; 7) реалізацію 
ін ших наданих державою, а також делего-
ваних відповідними радами повноважень» 
[13].
Стаття 3 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» визначає, що міс-
цева державна адміністрація свою діяль-
ність здійснює на засадах: відповідально-
сті перед людиною і державою за свою ді-
яльність; верховенства права; законності; 
пріоритетності прав людини; гласності; поєд-
нання державних і місцевих інтересів [28].
Згідно зі ст. 28 вказаного закону для ре-

алізації наданих повноважень місцеві дер-
жавні адміністрації мають право одержу-
вати відповідну статистичну інформацію 
та інші дані від органів державної влади і 
органів місцевого самоврядування, їх по-
садових осіб, політичних партій, громад-
ських організацій, підприємств, установ 
та організацій незалежно від форм влас-
ності; звертатися до суду та здійснюва-
ти інші функції і повноваження у спосіб, 
передбачений Конституцією та законами 
України [28].
У розділі ХІ Конституції України ре-

гламентується діяльність місцевого са-
моврядування. Стаття 140 конституції 
визначає, що «місцеве самоврядування є 
правом територіальної громади – жителів 
села чи добровільного об’єднання у сіль-
ську громаду жителів кількох сіл, селища 
та міста – самостійно вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і 
законів України».
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Існує певна проблема щодо нерозмеж-
ованості повноважень на законодавчому 
рівні між місцевими державними адміні-
страціями і органами місцевого самовря-
дування, що й спричиняє протиріччя та 
конфлікти на регіональному рівні. Части ну 
повноважень обласних державних адміні-
страцій варто передати органам місцевого 
самоврядування. Це цілком відповідає при-
пису Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної органі-
зації влади в Україні, згідно з якою «доступ-
ність та належна якість публічних послуг 
забезпечується шляхом оптимального роз-
поділу повноважень між органами місцево-
го самоврядування та органами виконавчої 
влади на різних рівнях адміністративно-те-
риторіального устрою за принципами суб-
сидіарності та децентралізації» [29].
Органи правосуддя покликані здійсню-

вати захист прав і свобод громадян.
Органи прокуратури здійснюють пред-

ставництво інтересів громадян у суді, у ви-
падках, передбачених законом.
Адвокатура забезпечує право на захист 

від обвинувачення та надає правову допо-
могу.
Функціями Конституційного Суду Укра-

їни є вирішення питання про відповідність 
законів та інших правових актів Конститу-

ції України (конституційний контроль) і 
офіційне тлумачення конституції та зако-
нів України.

Âèñíîâêè
Розглянувши механізм забезпечення 

права людини і громадянина на безпеч-
не для життя і здоров’я довкілля маємо 
звернути увагу на окремі моменти. По-
перше, потребують точного і деталізова-
ного визначення повноваження як органів 
державної влади, так і органів місцевого 
самоврядування, на які покладається за-
безпечення цього права. У діючому зако-
нодавстві вони часто окреслюються лише 
в загальному вигляді. По-друге, органі-
заційний вплив повинен здійснюватися 
через систему заходів щодо матеріально-
технічного, наукового, експертного, 
інформаційно-довідкового, фінансового, 
кадрового забезпечення належних умов 
для нормальної та плідної роботи компе-
тентних органів, створення в їх структу-
рах підрозділів по роботі з населенням, 
вивченню громадської думки тощо. По-
третє, при фінансуванні природоохорон-
них заходів кошти необхідно спрямовува-
ти перш за все на попередження правопо-
рушень, а не відшкодування шкоди, запо-
діяної порушенням права на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Референдумы и плебисциты издавна 

считаются наиболее демократичными 
способами принятия решений по важней-
шим общественным и государственным 
вопросам. Эпоха конституционализма ор-
ганично восприняла этот институт непо-
средственной демократии в качестве юри-
дического механизма учреждения основ-
ного закона. Однако гипертрофированное 

восприятие идеи народовластия породило 
на практике такие явления как плебисци-
тарная демократия и бонапартизм, веду-
щие к искажению принципов правового 
конституционного государства. При всех 
своих плюсах референдумы и плебисциты 
при определенных условиях могут являть 
извращение демократических идеалов, 
знаменовать отход от конституционной 
практики. Поэтому использование рефе-

А.Н. Пугачев
кандидат юридических 
наук, доцент, 
заведующий кафедрой 
теории и истории 
государства и права, 
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государственный 
университет, 
Республика Беларусь

Референдум розглядається як один із способів ухвалення кон-
ституції. Показано практику його використання в історії держав 
і країнознавчому аспекті. Вивчається феномен плебісцитарної де-
мократії та бонапартизму в сучасних умовах. Проводиться думка 
про те, що абсолютизація інститутів прямого народовладдя є 
неприпустимою за рахунок витіснення парламентських установ 
та інших представницьких форм демократії. Обґрунтовується 
необхідність участі органів конституційної юстиції в проведенні 
референдумів з прийняття основного закону. 

Ключові слова: конституція, референдум, плебісцит, плебіс-
цитарна демократія, опитування народу, конституційний контр-
оль, парламент, легітимація, електорат.

Референдум рассматривается как один из способов учрежде-
ния конституции. Показана практика его использования в исто-
рии государств и страноведческом аспекте. Изучается феномен 
плебисцитарной демократии и бонапартизма в современных 
условиях. Проводится мысль о том, что абсолютизация инсти-
тутов прямого народовластия недопустима за счет вытеснения 
парламентских учреждений и иных представительных форм де-
мократии. Обосновывается необходимость участия органов кон-
ституционной юстиции в проведении референдумов по принятию 
основного закона.

Ключевые слова: конституция, референдум, плебисцит, пле-
бисцитарная демократия, опрос народа, конституционный кон-
троль, парламент, легитимация, электорат.

The referendum is considered as one of the ways of Constitution 
establishment of the constitution. Practice of its use in the history of the 
states and regional geographic aspect is shown. It is suggested that the 
abuse of the direct democracy institutions are unacceptable due to the 
displacement of the parliamentary institutions and other forms of rep-
resentative democracy. The necessity of participation of constitutional 
justice bodies in holding of the referendum on the adoption of the basic 
law is substantiated.

Keywords: constitution, referendum, plebiscite, people poll, cons-
titutional control, parliament, legitimization, the electorate.
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рендума для легализации и легитимации 
основного закона должно иметь достаточ-
ные основания и соответствовать иным 
демократическим процедурам. Важной 
представляется роль конституционного 
правосудия и необходимость сотрудниче-
ства с парламентом в процессе принятия 
конституции. Это особенно важно для 
стран с неустойчивыми демократически-
ми традициями.

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé
Разработка проблемы осуществлялась 

с учетом новейших исследований в сфере 
конституционного права и политической 
науки. К их числу следует отнести работы 
В.В. Маклакова, Б.С. Эбзеева, А.Н. Меду-
шевского, Г.Дж. Бермана, Х.Г. фон Крокова, 
В.Е. Чиркина, С.А. Авакьяна, Г.П. Шнай-
дера, Н.В. Витрука, В.А. Виноградова, 
С.Э. Несмеяновой, М.Ф. Чудакова.

Íå ðåøåííûå ðàíåå ÷àñòè 
îáùåé ïðîáëåìû
Развитие идей демократии и реализация 

их на практике приводит к совершенно 
разным результатам в различные истори-
ческие эпохи применительно к каждому 
народу. Появление конституций обостри-
ло проблему выбора способа их учрежде-
ния. Октроирование и ведущая роль пред-
ставительных учреждений (парламентов и 
учредительных собраний) отходят на вто-
рой план, а решающее значение обретают 
институты прямой демократии – референ-
думы и плебисциты, наиболее полно соот-
ветствующие воплощению идеи народов-
ластия. Однако популистское и политиче-
ски ангажированное использование этих 
форм зачастую приводит к извращению 
модели правового конституционного госу-
дарства, утверждению недемократических 
режимов. Поэтому столь важно в процес-
се учреждения основного закона разумное 
сочетание институтов прямой демократии 
с развитыми парламентскими формами 
и независимой конституционной юсти-
цией в условиях зрелого гражданского 
общества.

Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè
Цель публикации – обратить внимание 

не только на очевидные достоинства при-
нятия конституций через референдумы и 
плебисциты, но и указать, по каким при-
чинам эти демократические формы могут 
перерождаться в свои противоположно-
сти, легитимируя и консервируя популист-
ские, авторитарные и даже тоталитарные 
режимы.
Èçëîæåíèå îñíîâíîãî ìàòåðèàëà 
èññëåäîâàíèÿ
Принято считать, что наиболее демокра-

тичным способом принятия конституции 
является референдум. Термин происходит 
от латинского «Referendum» – «то, что 
должно быть сообщено» [1, с. 564]. В са-
мом широком смысле он означает голосо-
вание избирателей, посредством которого 
принимается решение, имеющее большое 
значение для государства либо самоуправ-
ляющейся единицы (города, коммуны, 
кантона, штата, земли). Голосование изби-
рателей может называться ещё и плебис-
цитом (от лат. «Plebiscitum» – «решение 
народа»). С юридической точки зрения 
принципиальных различий между рефе-
рендумом и плебисцитом не существует, 
однако В.В. Маклаков [2, с. 385] уточняет, 
что плебисцитом называют референдум 
по вопросам, имеющим для страны или 
региона, как принято говорить, судьбонос-
ный характер (о территории, форме прав-
ления, вхождении в иное образование, о 
доверии лидеру страны и т.п.). Например, 
Бразильская Конституция среди способов 
осуществления народного суверените-
та называет и референдум, и плебисцит, 
однако предмет плебисцита определён, а 
референдума – нет. Следовательно, раз-
ница в данном случае всё же существует. 
В Беларуси предусмотрен только институт 
референдума.
Он имеет глубокие корни. Берет свое 

начало с плебисцитов Древнего Рима, и 
сюда же (с определенной натяжкой) мож-
но отнести вечевые собрания Полоцка, 
Витебска, Новгорода, Пскова. Считается, 
что впервые референдум был проведён в 
1439 г. в Кантоне Берт (Швейцария) для 
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обсуждения финансового состояния стра-
ны. С тех пор этот инструмент непосред-
ственной демократии получил широкое 
распространение. Но не везде. Например, 
в США не было проведено ни одного об-
щефедерального референдума, да и зако-
нодательство о референдумах как таковое 
отсутствует. Лишь в отдельных штатах 
проводились референдумы, но характер 
их был в основном совещательный, а не 
обязательный. Исключение составляют 
референдумы, касающиеся пересмотра 
конституции: насколько известно, лишь 
штат Делавэр (Delaware) допускает ча-
стичный ее пересмотр без обращения к из-
бирателям. Ещё дореволюционный юрист 
С.А. Котляревский [3, с. 85] обратил вни-
мание, что из 13 штатов, вошедших перво-
начально в союз, конституция подверглась 
референдуму лишь в Массачусетсе и Нью-
Гемпшире. Во многом это связано с тем, 
что, по мнению американцев, в данном 
случае происходит подмена представи-
тельных органов, а значит, с них снимает-
ся ответственность за принимаемые реше-
ния.
В настоящее время в мире сложилась 

несколько парадоксальная ситуация, по-
скольку референдумы проводятся либо 
в странах с устойчивыми и развитыми 
демократическими традициями (Швей-
цария, Италия, Польша, Франция), либо 
в странах, где процветает так называемая 
плебисцитарная демократия, о чём следу-
ет сказать подробно.
Модель власти, которая давала бы воз-

можность совмещать демократическую 
легитимность и достаточно авторитарный 
стиль управления, как раз и усматрива-
ется в плебисцитарной демократии. По 
мнению А.Н. Медушевского [4, с. 304], 
такой режим допускает совмещение де-
мократической легитимности системы и 
существование сильного национального 
лидера – президента, претендующего вы-
ражать волю народа через голову парла-
мента и политических партий (именно в 
этом видели его отличительные признаки 
Макс Вебер и Мишель Дебре). Основным 
способом обеспечения подобного хариз-
матического статуса президента станови-

лись плебисциты или их эквивалент в виде 
референдумов (напомним, теория легити-
мации главы государства разрабатывалась 
французскими учёными Карре де Маль-
бергом и Рене Капитаном). Именно через 
референдумы и плебисциты правители 
«продавливали» свои варианты конститу-
ций. Страноведческая география широка: 
Португалия, Аргентина, Чили, Франция, 
Россия, Беларусь, Казахстан, Туркмени-
стан.
Об опасности подмены народовластия 

политическим и социальным популизмом 
предостерегает Б. С. Эбзеев: «Доминиру-
ющая роль популизма приводит к тому, 
что воля народа предстает как основа всех 
политических и социальных дискуссий, 
а сам народ выступает в этом случае не 
в качестве государственно организован-
ной силы, обладающей соответствующи-
ми юридически определенными правами, 
устанавливающими конституционные 
пределы его суверенитета, а в качестве 
толпы, право которой заключается толь-
ко в ее силе» [5, с. 305]. Отсюда понятно 
такое нагнетание недоверия к идее парла-
ментаризма в большинстве постсоветских 
республик, ключевым институтам граж-
данского общества.
Режим плебисцитарной демократии 

(пожалуй, здесь уместны кавычки), исто-
рическим прототипом которого считается 
бонапартизм, получил более или менее 
либеральную трактовку в разных странах 
(от авторитарных режимов стран Юж-
ной Европы до голлизма и перонизма), 
«однако везде этот режим имел сходные 
исторические функции, позволяя осуще-
ствить демократическую легитимацию ав-
торитарной модернизации» [4, с. 304]. Как 
показывает опыт, референдумная практи-
ка (в том числе и по учреждению новых 
конституций) используется с целью под-
тверждения своей власти при умышлен-
ном дистанцировании от политических 
партий и общественных организаций, не-
зависимых средств массовой информации 
и других институтов, присущих граждан-
скому обществу. Режим плебисцитарной 
демократии неизбежно ведёт к дестаби-
лизации парламентаризма и сложившихся 
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форм правового государства, поскольку 
предоставляет массам, не обладающим 
политической культурой и твёрдой граж-
данской позицией, реальные возможности 
в принятии судьбоносных для страны ре-
шений. Именно отсюда произрастает, как 
полагает А.Н. Медушевский [4, с. 305], 
концепция рационализированного пар-
ламентаризма и сильной президентской 
власти, что знаменует переход к «демокра-
тическому цезаризму», т.е. авторитарно-
патерналистской модели управления. По 
Ф.-А. фон Хайеку [6, с. 419], это не что 
иное, как «извращение демократических 
идеалов».
Теперь несколько слов о предшествен-

нике современной плебисцитарной де-
мократии – бонапартизме. Его следует 
рассматривать «как специфическую раз-
новидность авторитаризма» [4, с. 498] 
Нового и Новейшего времени, возникшую 
на основе синтеза двух основных принци-
пов революции: народного суверенитета 
(всеобщее избирательное право) и пред-
ставительства (выражающегося в делеги-
ровании всех властных полномочий одно-
му лицу). Так возник феномен двойной 
легитимности: народной, проистекающей 
из демократического принципа, провоз-
глашённого революцией; и династиче-
ской, имеющей тенденцию к обоснованию 
при помощи священного права. Бонапар-
тизм в классической форме неоднократно 
реализовывался во Франции, а методы его 
утверждения у власти и элементы идеоло-
гии использовались многими авторитар-
ными режимами.
В новейшее время влияние данной мо-

дели сказалось более всего на полити-
ческой философии и практике голлизма 
с его концепцией «республиканской мо-
нархии». При таком правлении с исполь-
зованием новых средств массовой ин-
формации избиратели идентифицируют 
себя не столько с политическими силами, 
сколько с конкретными персонами хариз-
матического характера: «имидж кандидата 
становится целостным выражением по-
литической программы, а электоральное 
поведение […] во многом определяется 
психологической идентификацией с этим 

имиджем» [4, с. 499]. Всё это оборачивает-
ся, как правило, тенденцией к реконститу-
ционализации и установлением имитаци-
онных форм демократии. За исключением 
прибалтийских государств, все бывшие 
советские республики прошли через та-
кую фазу конституционного цикла.
Доктрину демократического цезариз-

ма (ещё в дореволюционный период её 
критиковали Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, 
М.М. Ковалевский, С.А. Котляревский) 
считает губительной Б.С. Эбзеев: «Нель-
зя преуменьшать опасность для наро-
довластия политического и социального 
популизма. […] это вызывает известное 
недоверие к самому принципу народного 
суверенитета, сопровождаемое при этом 
нагнетанием недоверия к парламенту и са-
мой идее парламентаризма» [7, с. 23]. Из-
лишне говорить, что принятая в условиях 
цезаризма через референдум конститу-
ция не рассматривается для самой власти 
неким самоограничителем, ведь всегда 
можно сослаться на эфемерную «волю 
народа». Но расплата за такие псевдою-
ридические штучки неизбежна. Одним из 
главных симптомов угрожающего состоя-
ния «является массовая утрата доверия к 
праву – не только со стороны его потре-
бителей, но и со стороны законодателей и 
«распространителей» права» – резюмиру-
ет Гарольд Дж. Берман [8, с. 13]. Почему 
так происходит?
Характерной чертой плебисцитарных 

демократий является использование ре-
ферендума как самостоятельного спосо-
ба принятия конституции без участия в 
её разработке представительных органов 
(конвентов, учредительных собраний, 
парламентов). Сюда следует отнести кон-
ституции Франции 1958 г., России 1993 г., 
Казахстана 1995 г., Беларуси 1996 года. По 
наблюдениям Ю.А. Юдина и В.Е. Чирки-
на [9, с. 78], в развивающихся странах до 
конца 80-х гг. XX в. референдум широко 
использовался как самостоятельный спо-
соб принятия конституции, проект кото-
рой обычно разрабатывался военным или 
революционным советом (Алжир, Бенин, 
Мадагаскар, Эфиопия). Так, за 1989-
2000 гг. на референдумах были приняты 
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конституции более чем в 20 странах Афри-
ки, но во всех случаях народное голосова-
ние являлось лишь окончательной стадией 
процесса разработки и принятия консти-
туций. Понятно, что ни о каком «торже-
стве демократии» здесь речь не идёт, все 
результаты референдумов были легко про-
гнозируемы. Не случайно, констатирует 
Х.Г. фон Кроков [10, с. 451], за редким 
исключением для западных демократий 
плебисциты и референдумы повсеместно 
имеют маргинальное значение и проводят-
ся в самом крайнем случае.
Должное внимание практике проведе-

ния референдумов уделяет Совет Европы. 
Например, Парламентская Ассамблея Со-
вета Европы в своей Рекомендации №1704 
(2005 г.) «Референдумы: на пути к выра-
ботке передовой практики в Европе», ре-
комендуя широко и часто «использовать 
референдумы, как средство укрепления 
демократической легитимности полити-
ческих решений, усиления подотчетности 
представительных органов, повышения 
открытости и транспарентности процес-
сов принятия решений и поощрения не-
посредственного участия электората в 
политическом процессе», в то же время 
отмечает, что «взаимодополняемость пря-
мой и представительной формы демокра-
тии означает, что референдумы не должны 
рассматриваться в качестве альтернативы 
парламентской демократии и что ими не 
следует злоупотреблять для подрыва леги-
тимности и примата парламентов как за-
конодательных органов». Следует иметь 
в виду, что речь идёт о рекомендации и 
в преломлении на Беларусь необходимо 
учитывать её несостоявшееся членство в 
Совете Европы.
В период существования СССР инсти-

тут референдума впервые получил закре-
пление в Сталинской конституции. Со-
гласно ст. 49 Президиум Верховного Сове-
та СССР «производит всенародный опрос 
(референдум) по своей инициативе или 
по требованию одной из союзных респу-
блик». О практике проведения референду-
мов не могло быть и речи, поскольку чая-
ния народа выражала Компартия во главе 
со Сталиным. Но акцентируем внимание 

на ином: как видно из формулировки, ре-
ферендум отождествлялся со всенарод-
ным опросом, что не может оцениваться 
однозначно.
Действительно, исторически референ-

думы возникли как форма обращения 
влас ти к народу с просьбой высказаться, 
сообщить своё мнение по возникшей проб-
леме. Это, как подчёркивает С.А. Авакьян 
[11, с. 370], был именно «опрос», резуль-
таты которого имели для власти консуль-
тативное значение, оформлялись её актом. 
Как правило, власть следовала результатам 
опроса, но строго формально не была ими 
связана. Но всё-таки в эпоху Нового вре-
мени референдум постепенно признаётся 
императивной формой народовластия, т.е. 
его стали считать не просто высказывани-
ем народа по определенному вопросу, а и 
принятием решения народом по данному 
вопросу. Подобная трактовка референду-
ма сейчас является доминантной, и по-
лучается, что термин наполнен смыслом, 
не совпадающим с происхождением слова 
(«то, что должно быть сообщено»).
Конечно, опрос народа можно считать 

самостоятельным институтом в смысле 
непосредственной демократии, но при 
референдуме голосование имеет оконча-
тельное значение, а при опросе – консуль-
тативное. Во втором случае на основании 
результатов голосования власть вправе 
сформулировать окончательное решение 
через принятие своего документа. При 
этом орган власти, получивший поддерж-
ку большинства участников голосования 
при опросе, свободен в выборе формули-
ровок, хотя и не вправе исказить смысл, 
поскольку это выглядело бы как пренебре-
жение к результатам опроса. По процеду-
ре проведения референдум и опрос народа 
мало чем различаются (разве что по кво-
руму, охвату населения), но по итоговому 
результату очевидна принципиальная раз-
ница. Сказанное имеет отношение к но-
вейшей истории Беларуси, когда в 1996 г. 
одним из камней преткновения между 
противоборствующими силами стоял во-
прос об обязательности итогов референ-
дума, назначенного по инициативе прези-
дента.
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Наряду с опросом населения как видом 
консультативного, а не императивного ре-
ферендума, сюда можно отнести и иные 
институты непосредственной демократии: 
народные правотворческие инициативы; 
наказы избирателей; коллективные обра-
щения граждан по вопросам общественно-
го знания (петиции); публичные слушания 
как форму диалога государственных ор-
ганов с населением; публичное обсужде-
ние проектов правовых актов. По нашему 
мнению, все перечисленные формы могут 
(и должны) иметь место при решении та-
кого важнейшего вопроса, как разработка 
и принятие конституции, способствовать 
реализации идеи народовластия.
Но не было её как по Сталинской, так 

и последующим советским конституциям, 
хотя институт референдума предусматри-
вался Конституцией СССР 1977 г. и Кон-
ституцией БССР 1978 года. Референдум 
уже не приравнивался к опросу, но в им-
перативном качестве он ни разу не прово-
дился. Первый и последний референдум 
советской эпохи бы проведён 17 марта 
1991 г. по вопросу о сохранении СССР 
(справедливости ради отметим, что из 15 
союзных республик он проводился в девя-
ти). Решение этого референдума не имело 
никаких политических последствий.
В Республике Беларусь было проведено 

3 референдума: 14 мая 1995 г., 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г. (два последних 
касались изменений и дополнений к кон-
ституции). Можно вспомнить и тот факт, 
что зимой 1991-1992 гг. Белорусский На-
родный Фронт выступил с инициативой 
проведения общенационального референ-
дума о досрочных парламентских выбо-
рах осенью 1992 года. В поддержку рефе-
рендума было собрано 442 тыс. подписей. 
Тем не менее, 1 октября 1992 г. Верховный 
Совет при поддержке Председателя Пар-
ламента С. Шушкевича предложение о ре-
ферендуме отклонил без серьезных на то 
оснований, хотя необходимое количество 
голосов было собрано.
В Конституции Беларуси референдуму 

посвящена Глава 2 Раздела III, а детальная 
регламентация всех материальных, про-
цессуальных и организационных вопро-

сов нашла отражение в Избирательном ко-
дексе Республики Беларусь. Разделы I, II, 
IV, VIII конституции могут быть изменены 
только путем референдума. Все проведён-
ные в Беларуси референдумы были ини-
циированы и назначены президентом по 
собственной инициативе. Для граждан та-
кая инициатива настолько усложнена, что 
на практике абсолютно нереализуема. Что 
уж говорить о конституции, если за всю 
историю Беларуси так и осталось «мерт-
вым» право граждан по законодательной 
инициативе, хотя наряду с Основным За-
коном (ч. 1 ст. 99 Конституции Беларуси) 
с 2003 г. существует специальное законо-
дательство (закон «О порядке реализации 
права законодательной инициативы граж-
данами Республики Беларусь» [12]). Ни 
разу в Беларуси не проводились местные 
референдумы, хотя гражданские инициа-
тивы были.Референдум, посредством ко-
торого решается вопрос о принятии или 
изменении основного закона, называется 
конституционным. В подавляющем боль-
шинстве случаев он носит обязательный и 
императивный характер. Порядок иниции-
рования и назначения референдума ввиду 
особой важности вопроса обычно пропи-
сан в самой конституции. Предмет рефе-
рендума может быть определён как в са-
мом тексте основного закона (Дания, Ита-
лия, Испания, Швейцария), так и уточнён 
(по концепции ограниченного подхода) в 
специальном законодательстве (Беларусь). 
Решению конституционного референдума 
придаётся высшая юридическая сила (по 
крайней мере − среди актов национально-
го законодательства). Конституции, при-
нятые или утвержденные референдумом, 
согласно их собственному тексту нередко 
могут подлежать частичному пересмотру 
парламентским путём без обращения к из-
бирателям. Такой порядок предусматри-
вается Разделом VIII Основного Закона 
Беларуси.
Попробуем теперь всесторонне опреде-

лить социальную ценность референдума, 
выявить его преимущества и недостатки 
как способа принятия конституции. Очень 
важно ответить на вопрос, является ли 
такой порядок принятия (изменения) кон-
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ституций наиболее демократичным и чем 
это можно аргументировать. Начнём с ха-
рактеристик, описывающих конституци-
онный референдум как безусловно демо-
кратичный институт. Следует учитывать, 
что проблема использования референдума 
при конституционных реформах порой 
становится предметом не столько научно-
го, сколь идеологического спора. В любом 
государстве вокруг таких акций поднима-
ется волна политических страстей, и хоро-
шо, если обходится без кровопролития.
Достоинством референдума с полити-

ческой и конституционно – правовой то-
чек зрения принято считать, прежде всего, 
то, что данный институт есть высшим не-
посредственным (прямым) выражением 
воли народа, так сказать народовластие в 
чистом виде.
Проведение конституционного рефе-

рендума – явление особой общественной 
и государственной важности, поскольку 
речь идёт о принятии правового акта, опре-
деляющего весь спектр государственно-
политических и социально-экономических 
отношений в стране.
Масштаб такого мероприятия очевиден. 

Здесь и предельный охват избирательного 
корпуса, и, как показывает опыт, достига-
ется высокая явка электората (сам автор, 
к слову, является принципиальным и по-
следовательным противником всеобщего 
избирательного права).
Интересный момент отмечает С.А. Ава-

кьян: «Политико-организационное содер-
жание кампании – сочетание тщательной 
подготовки и разнообразных агитационно-
разъяснительных мероприятий – может 
дать действительно коллективное и со-
знательное участие в осуществлении вла-
сти большинства взрослого населения» 
[11, с. 380]. Об издержках поговорим ниже.
Ввиду того, что решениям референду-

мов придаётся обязательный и импера-
тивный характер, правовые последствия 
их проведения очень значимы, поскольку 
речь идёт о принятии акта высшей юриди-
ческой силы. Среди множества способов 
принятия конституции этот имеет приори-
тетное значение.
Каких-то иных весомых аргументов в 

пользу референдумов, связанных с приня-
тием (изменением) конституции, нами не 
выявлено. В то же время обнаруживается 
ряд очевидных изъянов, сопутствующих 
мероприятиям такого рода. Некоторые 
ситуации также невозможно трактовать 
однозначно. Например, одно дело, когда 
референдум проводится для утверждения 
конституции, гласно и тщательно разрабо-
танной парламентом либо учредительным 
собранием. Такое «освящение» основного 
закона через референдум (особенно если 
в процессе разработки конституции был 
активно вовлечен избирательный корпус) 
можно только приветствовать 
Другое дело, когда на референдум вы-

ставляется документ, непонятно кем и 
когда созданный. Ясно, что в данном слу-
чае воля народа – чистейшая фикция, из-
биратели используются лишь в качестве 
легитимационного средства. Такой способ 
принятия конституции абсолютно непри-
емлем и к демократической процедуре 
не имеет никакого отношения. Прав не-
мецкий государствовед Г.-П. Шнайдер: 
«…проблематичным представляется кон-
ституционный документ, который разра-
батывается обладателями государствен-
ной власти без участия граждан, а народу 
представляется лишь для принятия. Здесь 
решение народа легко перерождается в пу-
стое одобрение, в котором учреждающая 
конституцию «власть народа» искажается 
до неузнаваемости» [13, с. 305].
Во втором случае проблема заключает-

ся вовсе не в принятии конституции. Если 
некто (президент, монарх, правительство) 
настаивает на народном голосовании про-
екта конституции в обход парламента и 
иных представительных учреждений, то, 
скорее всего, под видом конституционно-
го референдума будет проведён политиче-
ский плебисцит о доверии власти, которая 
получает своеобразный карт-бланш для 
последующей расправы со своими оп-
понентами. Примеров в истории – несть 
числа. При этом «делается безошибочная 
ставка на то, что многим людям приятно: 
власть не просто обратилась к ним за со-
ветом, а отдала принятие решения. Соб-
ственно, в этом и есть «идеология» рефе-
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рендума…» [11, с. 381]. Правда, не только 
власть, но и оппозиция через инициирова-
ние и проведение референдума может на-
деяться найти поддержку у народа (собы-
тия в Беларуси зимы 1991-1992 гг.).
Политическая, а не правовая подоплёка 

превалирует в кампаниях такого свойства. 
Например, А.Н. Медушевский [4, с. 271] 
пишет о том, что вынесение конституци-
онных проектов на народные референду-
мы диктовалось не столько логикой кон-
ституционного процесса, сколько расста-
новкой политических сил, преследующих 
свои цели, главной из которых является 

удержание власти. В одних случаях это 
вело к попыткам немедленного принятия 
новой конституции, в других – к созна-
тельному оттягиванию этого акта, в тре-
тьих – к отказу от самой идеи принятия 
новой конституции. Поэтому в большин-
стве случаев новые конституции имели 
ограниченный объем легитимности, оспа-
ривались значительной частью политиче-
ских сил и воспринимались населением 
скорее как инструмент в борьбе за власть, 
нежели как закрепление национально-
го выбора. Особенно это характерно для 
постсоциалистических стран и бывших 
республик СССР.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Однією з найважливіших проблем 

функціонування сучасних демократич-
них держав світу є проблема оптималь-
ного вибору вдалої, демократичної, мак-
симально ефективної конфігурації полі-
тичних інститутів, розвитку дієвих форм 
державного устрою, які значною мірою 
сприяли б розвитку відкритого, стабіль-
ного, процвітаючого демократичного гро-
мадянського суспільства, ефективному 
функціонуванню парламенту держави. 
Однією з ключових проблем суспільства 
і влади є вибір інституціональної струк-
тури парламенту: бікамерального чи уні-
камерального. 
Резонансні дебати, що виникають про-

тягом усього періоду незалежності Украї-
ні, нерозв’язаність проблем у роботі пар-
ламенту та житті суспільства породжує 
негативні наслідки в цілому для держави 
та її громадян, демонструючи вузькість те-
оретичного осмислення в сучасній вітчиз-
няній юридичній науці. 
Дослідження з цієї проблеми не по-

кривають усієї широти її проявів, аспек-
тів, сторін. Поверховість адекватного до-
слідницького інструментарію, розмаїття 
думок законодавців, політиків, громадян 
породжують однобоку дискусію з про-
блем бікамералізму, відкриваючи значні 
прогалини проблеми. Інтерес до бікаме-
ралізму повинен концентруватися в межах 

комплексного конституційно-юридично-
го напряму дослідження парламентських 
структур, аргументацій цих блоків з пи-
тань перспектив упровадження бікаме-
рального типу парламентаризму, сформо-
ваного аналітичними матеріалами і ко-
ментарями провідних учених, політиків, 
спеціалістів, експертів.  

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é 
Питання бікамералізму в українській 

науці поки що є недостатньо дослідженим. 
Мають місце поодинокі наукові дослі-
дження, в яких фрагментарно опосеред-
ковано торкаються певної проблематики. 
У пострадянських дослідженнях можна 
виділити окремі праці О. Автомонова, 
В. Байдіна, О. Булакова, А. Георгіци, 
В. Журавського, О. Скрипнюка, В. Шапо-
вала, Ю. Шемшученка. Проблеми україн-
ської дискусії бікамералізму основних по-
зицій, аргументів, питань упровадження 
бікамерального типу парламентаризму 
в Україні сформовані аналітичними ма-
теріалами та коментарями таких провід-
них експертів і спеціалістів як М. Азнар, 
Б. Анд ресюк, О. Валевський, В. Горбач, 
В. Журавський, В. Карасьов, Л. Кравчук, 
Л. Кучма, О. Ковальчук, С. Конончук, І. Ря-
бов, В. Тацій, О. Сушинський, В. Ющенко, 
О. Юрчук, О. Ярош та інші.
Класичні теоретичні аспекти виник-
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нення, розвитку й інституціонального мо-
делювання бікамеральних парламентів у 
свій час висвітлювали (Дж. Адамс, І. Бен-
там, О. Гамільтон, М. Макіавеллі, Дж. Ст. 
Міль, Д. Сарторі, Ш. Монтеск’є та інші). 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Рівень розробленості проблематики бі-

камералізму в сучасній юридичній, науко-
вій літературі є недостатнім. Загальним 
уразливим моментом практичних публі-
кацій і досліджень є фрагментарність, за-
політизованість і однобокість методоло-
гічних засад його вивчення, що перешко-
джає узагальнюючому охопленню цього 
інституціонального об’єкта в різноманітті 
та глибинності його осмислення, структу-
руванні та функціонуванні. Це особливо 
відчутно в дискусіях, публікаціях і дослі-
дженнях.
Віддаючи належне кожній із вищезга-

даних проблем і підходів, необхідно ак-
центувати увагу не тільки на можливість 
їхнього інтегрування, а й очевидній необ-
хідності більш цілісного вивчення понят-
тя, сутності та ключових ознак бікамера-
лізму. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Рівень наукового і практичного осмис-

лення поняття «бікамералізм», його сут-
ності, ключових ознак, суспільної пробле-
ми парламентаризму, виклики часу, пору-
шують низку питань, на які повинні дати 
відповідь вчені, зокрема фахівці з консти-
туційного права.
Державно-правові теорії спрямовані на 

вдосконалення і розвиток конституцій-
ного і поточного законодавства, з метою 
його адаптації до умов соціальних, еко-
номічних, політичних відносин, що пере-
бувають у постійному процесі, змінюють-
ся, удосконалюються, демократизуються 
тощо.
Ідеї верховенства права принципи пред-

ставницької демократії, народного суве-
ренітету, паритету прав людини, впрова-
дженні в практику діяльності держави, 
від чого залежить ступінь демократизації 
суспільства. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Резонансні дебати з приводу бікамера-

лізму, що час від часу виникають в Укра-
їні, яскраво демонструють вузькість тео-
ретичного і практичного усвідомлення й 
освоєння у вітчизняній конституційній на-
уці, слабкість узагальнюючої перспективи 
обговорення на належному ефективному 
рівні цього важливого питання. 
Однією з найважливіших проблем 

успіш ного функціонування сучасних 
держав світу є питання вибору найбільш 
оптимальної, ефективної, демократичної 
конфігурації парламенту, який значною 
мірою був би адаптований у сприянні по-
будови і розвитку відкритого, стабільного 
і процвітаючого демократичного суспіль-
ства. У спектрі ключових ознак цього не-
простого питання є вибір інституціональ-
ної структури парламенту: однопалатного 
(унікамерального) чи двопалатного (біка-
мерального).
Інтерес до проблем дослідження бі-

камералізму є принципово актуальним і 
сконцентрованим у межах конституційно-
юридичного напряму дослідження парла-
ментських структур. У пострадянських 
дослідженнях доктрина мислення прогля-
дається у фрагментарному баченні, а також 
володінні міжнародною практикою і часто 
помилковим заідеологізованим уявленням 
про інтереси держави і суспільства.
Аналіз питань правової природи, сут-

ності та юридичного статусу бікамера-
лізму, процеси формування двопалатних 
парламентів в історичній ретроспективі 
дають у багатьох питаннях відповідь щодо 
сутності, поняття, ключових ознак бікаме-
ралізму.
У багатьох країнах світу, реальну при-

роду цієї системи можемо спостерігати 
і розуміти на основі аналізу сукупності 
соціально-економічних, політичних фак-
торів, загального напряму в провадження 
демократичних інститутів у тій чи іншій 
державі.
В науці конституційного права, питання 

бікамералізму, його сутності, з якої кіль-
кості палат повинен складатися парламент, 
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є одним із складних дискусійних питань. З 
теорії конституціоналізму актуальність і 
значимість цього питання постійно пере-
буває в динаміці, градус дискусії не змен-
шується і, як свідчать тенденція і практика 
розвитку парламентаризму в сучасному 
світі, тенденція зростання двопалатних 
парламентів у демократичних державах 
має стійку, позитивну тенденцію до збіль-
шення їх кількості, не тільки у федератив-
них, а й в унітарних державах. 
Як показує багаторічна практика парла-

ментаризму в Україні, проблема ідеї ство-
рення і втілення в практичну площину 
двопалатного (бікамерального) парламен-
ту виникала не раз і перспективи та реалії 
сьогодення дають підстави вважати, що ці 
питання будуть і далі виникати на шляху 
до побудови європейської, демократичної, 
правової держави. 
Чимало вчених і політичних діячів вва-

жають, що питання структурної перебудо-
ви парламенту повинно бути предметом 
поглибленого дослідження. А тому роз-
роблення цієї проблематики є актуальною 
для вітчизняної конституційної науки [1, 
с. 13-32]
Необхідно зазначити, що має місце й 

інша позиція. Так, відомий учений В. Ша-
повал (колишній Голова Центральної ви-
борчої комісії України) у своєму інтерв’ю 
тижневику «Дзеркало тижня» від 27 січня 
2012 року відмітив: «Єдина прийнятна 
гіпотеза, єдиний об’єктивний шлях − єв-
ропеїзація, як кажуть розумники. В який 
спосіб? Тільки шляхом створення реаль-
ного дієздатного парламенту. До речі, тіль-
ки однопалатного. Тому що в пострадян-
ських країнах трансформація однопалат-
ного парламенту у двопалатний неминуче 
посилює статус президента» [2]. 
Практика європейських парламентів 

їх ефективність і демократичність, стій-
кі тенденції, які зберігаються у світовій 
практиці конструкції парламентаризму, 
дають можливість неупереджено відміча-
ти, що кількісний показник чітко відобра-
жає тенденцію до їх збільшення. Численні 
наукові розвідки, дослідження показують, 
що, наприклад, у 2000 р. у світі нарахо-
вувалося 67 бікамеральних парламентів, 

реалії сьогодення констатують уже цифру 
81. Бікамеральні парламенти діють май-
же в усіх великих за кількістю населення 
країнах, крім Індонезії, Китаю, Пакистану, 
Південної Кореї, Туреччини (структура 
парламенту змінювалася декілька разів). 
Характерно, що Україна за кількістю на-
селення, території також відноситься до 
великих країн світу. Цікавим позитивним 
фактом, який привертає до себе увагу до-
слідників, є так званий індекс стабільності 
економічно розвинених держав світу, що 
відзначаються найвищими показниками 
внутрішнього валового продукту, із 15 
держав світу, де цей показник є найви-
щим і які мають бікамеральні парламенти, 
тільки Китай та Південна Корея – моно-
камеральні. Реалії ХХІ ст. дають підставу 
стверджувати, що бікамеральні конструк-
ції парламенту успішно функціонують як 
у «нових», так і в «старих» демократіях. 
Всебічне поширення теорії та практики 
бікамералізму слід визнати як одну з най-
виразніших перспективних тенденцій сут-
ності сучасного демократичного консти-
туціоналізму. Як показують дослідження 
в конституційній теорії та практиці, дво-
палатні парламенти поступово й успішно 
стверджуються в Європейському Союзі та 
навіть в унітарних державах (Австрія, Іс-
панія, Ірландія, Італія, Польща, Словенія, 
Румунія, Чехія та інші), а також на інших 
континентах світу.
Відомий український юрист, політик 

М. Оніщук зазначає: «Але було б непра-
вильно вважати, що бікамералізм у XXI ст. 
став виключним привілеєм для політико-
правових систем економічно розвинених 
держав світу. Для багатьох зарубіжних 
країн, які у своєму сучасному розвитку 
утверджують ідеї демократії та верхо-
венства права, бікамералізм стає засо-
бом апробації відповідних ідей та теорій. 
Створення двопалатного парламенту роз-
глядається як шлях виходу з політичної 
кризи у таких різних за своїм розвитком 
державах. Сучасний бікамералізм, як і ра-
ніше, не втрачає індивідуальних націо-
нальних особливостей, тому важко знайти 
хоча б два абсолютно ідентичні двопалатні 
парламенти в різних країнах» [3].
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Цікаві аргументи висловлює відомий 
учений В. Шаповал: «В федеративній дер-
жаві двопалатна побудова парламенту ра-
хується майже обов’язковою і пояснюєть-
ся необхідністю забезпечення представни-
цтва від суб’єктів федерації. Однак двопа-
латна побудова Конгресу США виглядає 
історичною випадковістю: автори Осно-
вного закону цієї держави спочатку вихо-
дили з необхідності створення однопалат-
ного законодавчого органу, але не змогли 
погодити кількість представників від різ-
них штатів… Сьогодні двопалатність уже 
не має значення типової характеристики 
парламентаризму. Більше того, у світі чи-
сельно переважають однопалатні парла-
менти. У будь-якому разі не існує юридич-
них аргументів, які підтверджували б або 
заперечували прийнятність для конкретної 
країни побудови однопалатного чи двопа-
латного парламенту» [4, с. 259-260].
Вищезгадані теоретичні виклади багато 

дослідників не поділяють. Наприклад, ві-
домий науковець Ш. Зіллер вважає одно-
палатні парламенти відхиленням від євро-
пейської традиції. Заперечує випадковість 
у прийнятті двопалатної структури США 
відомий російський дослідник А. Мішин: 
«Чималу роль у політичному виборі аме-
риканців відіграли елементарні побоюван-
ня щодо доступності Палати представни-
ків для народу. Тому вважалося за необхід-
не ввести для Конгресу аристократичний 
елемент, який служив би «стримуванням і 
противагою» демократичній нижній пала-
ті» [5, с. 86-87]. 
Саме те, що демократична система по-

винна базуватися на засадах стримувань і 
противаг постановили батьки-засновники 
Конституції США на конституційному 
конвенті у Філадельфії 1787 року. Сам 
державний устрій Сполучених Штатів від-
дзеркалював перехід до держави модерно-
го типу, де повноцінним інститутом влади 
постає Сенат, який представляв штати. 
Палата представників репрезентувала всю 
націю. Ці моделі конструкцій складалися 
в процесі історичного становлення: анти-
чна, станова, модерна, плюральна, − і від-
повідно формувалися на основі власних 
понять, сутності теорій і концепцій. 

Як зазначав один із творців Конститу-
ції США Джеймс Медісон, максимально 
необхідного рівня поділу влади не буде 
досягнуто, доки органи державної влади 
не матимуть права конституційного контр-
олю над іншими [6, с. 15-44]. Щодо дво-
палатної організації представницького 
органу США серед засновників панувало 
взаєморозуміння і згода [6, с. 15-44]. На 
підтримку нової конституції А. Гамільто-
ном, Д. Джеєм, Д. Медісоном у збірці під 
загальною назвою «Федераліст» зазна-
чалося, що існування другої палати дасть 
можливість більш ефективно протидіяти 
спробам узурпації влади одним із інсти-
тутів влади, а також створить законодав-
чий процес більш виваженим і вільним 
від особистих інтересів. Право ініціювати 
імпічмент президента повинен належати 
нижній палаті, що безпосередньо є вираз-
ником волі народу, верхня палата повинна 
виконувати судову функцію, ухвалюючи 
остаточне рішення про імпічмент не менш 
ніж 2/3 голосами. 
Бікамеральна конструкція США за-

свідчила низку фундаментальних переваг, 
стала своєрідним визнаним зразком для 
багатьох країн із федеративним устроєм, 
і, зрозуміло, ці конструкції враховувалися 
державами і з унітарним устроєм. До пе-
реваг відносились і зміцнення республіки, 
підвищення відповідальності представ-
ницьких органів перед виборцями, убез-
печення від прийняття непродуманих і по-
тенційно небезпечних політичних рішень, 
компенсація правової та законотворчої 
некомпетентності депутатського конгре-
су палати представників, забезпечення 
правонаступності в роботі парламенту за 
умов відносно частої зміни складу ниж-
ньої палати [7].
У теоретичних і практичних розробках 

батьків-засновників Конституції США, як 
засвідчує аналіз досліджень, використову-
вались ідеї доктрини демократичного кон-
ституціоналізму Шарля Луї де Монтеск’є, 
який беручи до уваги англійський досвід 
у своїй праці «Про дух законів» 1748 р., 
основу теорії двопалатної системи по-
будував на двох конструктивних ідеях, 
представництва меншин (аристократич-
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ного елементу) та ідеї рівноваги влад. За-
конодавчий орган повинен складатися з 
двох частин, що контролюють одна одну, 
і не давати можливості для узурпації вла-
ди однією з них. Поміж законодавчою і 
виконавчою владою повинна бути пред-
ставлена поміркована та регулююча вла-
да, зокрема − верхня палата. Конструкція 
функціональної влади з таким вбудованим 
механізмом («що забезпечує волю») ви-
кладається так: «Законодавчі збори скла-
даються тут із двох частин, що взаємно 
стримують одна одну приналежними їм 
правом скасування, при чому обидві вони 
зв’язуються з виконавчою владою, що у 
свою чергу пов’язана з законодавчою вла-
дою» [8].
Отже, ключовим елементом бікамера-

лізму є механізм розподілу влади, яка мала 
б здатність застосовувати дієві механізми 
стримувань і противаг, гарантії урівно-
важеності суспільства і становила основу 
демократії, щоб виключити будь-які зло-
вживання владою. Влада повинна поділя-
тися на три гілки – законодавчу, виконав-
чу, судову. Забезпечення поділу влади як 
одного з найбільш важливих інституціо-
нальних механізмів, у ліберальній тради-
ції конституційної теорії, дає можливість 
розуміння бікамералізму.
На пострадянському просторі досвід 

бікамералізму, визнаний світовим співто-
вариством, упроваджений у Росії, яка має 
федеративний устрій, а ряд інших постра-
дянських держав, які мають бікамераль-
ні парламенти, є унітарними, Білорусь, 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. 
Традиції радянського права, підхід, усві-
домлення проблем демократії, рудимен-
та радянської теорії та науки, ідеологічні 
успадкування накладають свій відбиток. 
Інститут бікамералізму запроваджувався 
і усвідомлювався лише як елемент парла-
ментського права в умовах федеративної 
або децентралізованої унітарної держави.
На теренах пострадянського простору 

в конституційній практиці прийнято ви-
діляти три напрями розвитку бікамера-
лізму: ранній, «монократичний», «дуаліс-
тичний». Отже, очевидну диференціацію 
пострадянських держав буде відображати 

розвиток бікамералізму на пострадянсько-
му просторі та можливості перспективи їх 
запровадження. Там, де рецепція європей-
ського права має дещо обмежений харак-
тер, можливе формування виборчих верх-
ніх палат, які відіграють роль посередника 
між президентом і нижньою палатою, по-
шук різноманітних гібридних форм тощо.
Відомий російський учений О. Булаков 

досліджуючи бікамералізм, відмічав, що 
бікамералізм має властивість краще об-
стоювати інтереси суспільних груп: «Ідея 
двопалатної структури парламенту ба-
зується на визнанні того, що суспільство 
неоднорідне за своїм складом і включає 
велику кількість груп з різними інтереса-
ми. Сучасні види демократії намагаються 
враховувати цю обставину шляхом ство-
рення різних форм ухвалення політичних 
рішень, але неможливо одночасно враху-
вати інтереси всіх груп і окремих осіб. Не 
просто визначити, які з численних інтер-
есів повинні бути інституційно представ-
лені та в якій формі. Спроби вирішити цю 
проблему зроблені на рівні законодавчих 
органів у рамках двопалатного парламен-
ту» [9, с. 23-31].

Âèñíîâêè
Аналіз процесів бікамералізму, сутнос-

ті, становлення, ключових ознак засвід-
чує значний рівень його адаптованості до 
різних умов і викликів сьогодення, стану 
політичного середовища, що постійно пе-
ребуває в транзиті змін, якісно нових ви-
кликів системи.
На сьогодні не існує бездоганної теорії 

бікамералізму. Не можна заперечувати со-
ціальну значимість бікамералізму в проце-
сах посилення національної державності, 
економічної інтеграції та безпеки, забез-
печенні політичної стабільності в суспіль-
стві і послідовності, спадкоємності полі-
тичних еліт. Перевага двопалатної струк-
тури прослідковується перш за все у тому, 
що верхня палата є засобом стримувань 
різних демократичних аномалій, поспіш-
них, емоційно-політичних, непродуманих 
рішень, засобом стримувань і противаг, 
на відмінну від нижньої, що формується 
з громадян часто без фахового досвіду. 
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Практика сьогодення яскраво про це свід-
чить. В умовах бікамеральної структури 
палати виступають одна відносно другої 
як експертні установи. Двопалатний пар-
ламент виконує свої повноваження якіс-
ніше й ефективніше, ніж однопалатна 
представницька установа, він, як правило, 
впроваджує себе в умовах розвиненого 
парламентаризму.
Бікамеральний парламент унеможлив-

лює концентрацію парламентської влади в 
руках однієї людини або певної політичної 
сили, а також узурпацію влади щодо ка-
дрових питань.

Аналіз досліджень бікамералізму в ба-
гатьох успішних країнах світу показує, що 
він залежить не від традиції монархізму, 
федералізму чи унітаризму, а перш за все 
від реального прагмативізму уявлень, від 
розрахунку і перш за все користі для сус-
пільства і держави такого важливого ін-
ституту влади. Якби бікамеральний парла-
мент шкодив демократичним французам і 
полякам у їхній унітарній державі, чи аме-
риканцям і німцям у їхній федеративній 
державі, чи іншим демократичним краї-
нам, де він успішно функціонує, то вони 
відмовились би від нього.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У ст. 3 Конституції України [1] людина, 

її життя і здоров’я, честь і гідність визна-
ються найвищою соціальною цінністю. Га-
рантування її прав і свобод визначає зміст і 
спрямованість діяльності держави, яка від-
повідає перед людиною за дії своїх орга-
нів і службових осіб. Відтак, актуальність 
проблем, пов’язаних із відповідальністю 
держави перед особою у кримінальному 
судочинстві, де найчастіше ймовірні пору-
шення прав і свобод людини, не викликає 
сумніву. На жаль, у наукових джерелах із 
загальної теорії права та кримінального 
процесу не достатньо опрацьовано пи-
тання взаємин держави і особи, держави 
як суб’єкта правовідносин та практично 
відсутні дослідження соціально-правової 
природи відповідальності держави перед 
особою у сфері кримінального процесу. 
Як наслідок, чинне законодавство Украї-
ни не повною мірою відповідає вимогам 
Європейської Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод, не 
охоплює повного переліку незаконних дій 
і рішень державних органів, якими завда-
ється шкода громадянам.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é 
Науково-теоретичним підґрунтям до-

слідження є праці філософів: Т. Гоббса, 
Ш. Монтеск’є, Ж. Локка, Ж.-Ж. Руссо та 
інших; вітчизняних і зарубіжних науков-
ців: С.І. Архипова, І.Л. Петрухіна, Б.Л. На-
зарова, А.Ф. Черданцева, С.С. Алексєєва, 
І.С. Самощенка, М.Х. Фарукшина, С.П. 
Погребняка, П.В. Кравченка, Б.І. Мороза, 
М.В. Костицького.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Попри велику кількість наукових роз-

ро бок із порушеної проблеми, досі існує 
низка теоретичних питань, пов’язаних із 
ви значенням змісту відповідальності дер-
жави перед особою в площині прав лю-
дини і громадянина. На сьогодні немає 
жодного законодавчого закріплення такого 
базисного поняття в системі прав людини 
як «відповідальність держави перед осо-
бою».

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою статті є спроба дослідження по-

няття та змісту юридичної відповідаль-

В.Ю. Горєлова
кандидат юридичних 
наук, старший викладач 
кафедри державно-
правових дисциплін,
Університет економіки 
та права «КРОК»

У статті досліджуються особливості юридичної відповідаль-
ності держави перед особою. Запропоновано авторське визначен-
ня поняття «юридична відповідальність держави перед особою». 

Ключові слова: юридична відповідальність, правова держава, 
особа, державні органи.

В статье исследованы особенности юридической ответ-
ственности государства перед личностью. Предложено автор-
ское определение понятия «юридическая ответственность госу-
дарства перед личностью».

Ключевые слова: юридическая ответственность, правовое 
государство, лицо, государственные органы.

Are characterized in the article of the legal the peculiarities res-
ponsibility state before the individual. The author determination of the 
legal responsibility states before the individual is offered.

Key words: legal responsibility, the rule of law, individual govern-
ment agencies.

Ïîíÿòòÿ þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
äåðæàâè ïåðåä îñîáîþ
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ності держави перед особою в контексті 
соціального усвідомлення верховенства 
права людини і громадянина через призму 
історичних і філософських надбань, акту-
алізація уваги саме на правовій державі, 
як необхідному ґрунті для реального існу-
вання такої відповідальності.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Феномен держави розглядали у всі 

часи по-різному: як вищу і найдоскона-
лішу форму суспільного життя, акценту-
ючи увагу на її моральній спрямованості 
(Г. Гегель) і, навпаки, зображуючи її «чу-
довиськом, що затуляє сонце» (Т. Гоббс) 
[2, с. 28]. Держава також сприймалась як 
організація, що має завдання всебічного 
розвитку культури і боротьби з безкуль-
турністю (Колер) та як «союз між госуда-
рем і народом» (К. Кірхман), ціллю якого 
є захист правопорядку (Г. Гумплович) [3, 
с. 18]. Держава визначалась як «машина 
влади» разом із чиновниками та збройними 
силами, що її обслуговують (Б. Баді). Од-
нак здебільшого державу характеризували 
як похідне від права явище (Г. Кельзен, 
І. Кант, Г. Єлінек) [4, с. 36]; ототожнювали 
з владою, вказуючи, що «держава наділена 
владою згідно з власним правом» та вста-
новленням монополії державних органів 
на здійснення примусу [5, с. 25-26]. Вод-
ночас, наголошуючи на примусовому ха-
рактері держави, М. Коркунов справедли-
во вказує, що примус повинен дисциплі-
нуватися правом, пронизуватися змістом 
етичних принципів, служити не грубому 
застосуванню сили, а високим моральним 
засадам [6, с. 31]. 
Сучасні науковці визначають державу як 

один із засобів територіально-політичної 
організації суспільства. Держава – це соці-
альний інститут, що складається внаслідок 
виникнення і діяльності публічної влади, 
вона здійснює керівництво основними 
сферами громадського життя, використо-
вуючи, в разі необхідності, апарат приму-
су [7, с. 51]. Державу розглядають також 
як організацію політичної влади, що існує 
на певній соціальній основі і виступає як 
офіційний представник усього суспільства 

[8, с. 36]. Для забезпечення цілісності та 
безпеки суспільства держава здійснює над 
ним керівництво та управляє загально-
суспільними справами [9, с. 21].
Саме існування визначення «юридична 

відповідальність держави перед особою» 
випливає з того, що це повинна бути «пра-
вова держава». Тільки у правовій державі 
є сенс досліджувати інститут відповідаль-
ності перед особою, оскільки сам процес 
формування правової держави – це про-
цес реакції на деспотичне правління, уна-
слідок чого держава підпорядковується 
праву, її органи і службові особи діють на 
засадах законності та підконтрольні неза-
лежним судам. У недемократичному сус-
пільстві визнається лише відповідальність 
особи перед державою, а в правовому ува-
га акцентується на відповідальності дер-
жави, її органів та посадовців перед осо-
бою за їхні незаконні дії, що порушують 
права та свободи людини.
Отже, правова держава – це загально-

людський ідеал співіснування, за якого 
максимальною мірою забезпечено права 
людини. 
Ідеї правової держави простежуються в 

працях Платона, Аристотеля, а принципи 
верховенства права та взаємної відпові-
дальності держави і особи лягли в основу 
вчень Т. Гоббса, Ш. Монтеск’є, Ж. Локка, 
Ж.-Ж. Руссо, Т. Джефферсона та інших. 
Руссо у своїй праці «Суспільний договір» 
писав: «Якщо закон стане народним воле-
виявленням, тобто всіх осіб, що станов-
лять народ, а влада буде підпорядкована 
цьому закону, то права і свободи особис-
тості повинні бути цілком забезпечені» 
[10, с. 483]. Відповідно до його теорії, 
свобода особи можлива лише в конститу-
ційній, вільній державі, де верховенство 
влади належить її народу, який і встанов-
лює закон. Жан-Жак Руссо вважає, що у 
правовій державі, суспільство уповнова-
жує та направляє діяльність державних 
органів, що виконують «волю народу». 
Завданням такої держави, на думку фран-
цузького мислителя, є «здійснення такого 
порядку, в якому залежність від людей 
була б замінена залежністю від законів, 
а закони були б настільки справедливи-
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ми, як справедливі закони природи» [11, 
с. 101]. 
Немає сумнівів у тому, що ця коротка 

«формула держави» має великий гуман-
ний зміст, є взірцем побудови відносин 
«держава − особа». Отже, ціллю держави 
в процесі законотворення є досягнення 
найбільш безпечного існування людини. 
У 1809 р. М.М. Сперанський у своєму 

«Плані державного утворення» справед-
ливо писав: «Якщо права державної влади 
були необмежені, а всі сили держави зібра-
ні в одній державній владі, не залишаючи 
жодних прав підданим, тоді така держава 
опинилася б у рабстві» [12, с. 6]. 
Суверенність народу як результат його 

волевиявлення, на думку О.І. Єлістрато-
ва, нікому і за жодних обставин не може 
бути передано. За його словами, у право-
вій державі головного значення набуває 
право; головні закони мають статус дер-
жавної конституції – верховного елементу, 
що пов’язує установи та громадян. Завдя-
ки цьому «громадянин підпорядковується 
лише закону, а не рішенням чи свавіллю 
окремих владних осіб» [3, с. 3-5]. 
Водночас суверенітет народу також 

не може бути безмежним, його межі ви-
значаються правами та законами моралі. 
Стосовно закону, що не окреслює рамки 
дозволеного для державної влади та не 
визнає відповідальності її органів, влучно 
висловився В.П. Бєзобразов (ХІХ ст.): «…
Замість царства закону отримуємо царство 
свавілля» [11, с. 2]. 
Отже, можливим є існування двох влад: 

грубої сили, що спустошує та спричиняє 
шкоду, – незаконної, та волевиявлення на-
роду, що міститься в праві, – законної. 
Правова держава керується такими ос-

новними принципами, які зокрема закріп-
лені в Конституції України: принцип вер-
ховенства права (ст. 8), що означає верхо-
венство закону над політичною і фізичною 
силою, на практиці дія цього принципу 
повинна відображати визнання державою 
та її органами пріоритету прав людини і 
підпорядковувати останньому свою діяль-
ність; принцип розподілу влади (яка нале-
жить народу) на законодавчу, виконавчу і 
судову (ст. 6); принцип взаємної відпові-

дальності та поваги між державою та осо-
бою (ст. 3) [1]. Похідними цих принципів 
є: виборність головних органів держави та 
посадових осіб, їх відповідальність перед 
виборцями; підконтрольність і відпові-
дальність державних органів та посадових 
осіб; гласність; демократія тощо. Водночас 
основним із похідних принципів має бути 
загальна рівність, тобто ступінь загальної 
та однакової для всіх свободи – для держа-
ви, її органів, колективів, окремої особи.
Ідею про невід’ємність народного суве-

ренітету науковці запозичили з французь-
кої Декларації прав людини і громадянина 
1789 року. Одні справедливо стверджува-
ли, що закон повинен бути виправданим 
індивідом для того, щоб стати законом, 
тоді волевиявлення держави стає загаль-
ним волевиявленням народу [3, с. 6, 25]. 
Дехто наполягав на недостатності лише 
закріплення прав людини на папері, вказу-
ючи на те, що «декларацію прав було дав-
но прийнято, але державно-правове життя 
йшло власним шляхом: іноді навіть зда-
валося, що безправність не зменшилась, 
незважаючи на наголошенні прав цією де-
кларацією» [13, с. 286]. 
Концепцію правової держави розвивали 

вчені-юристи ліберальної школи в Росії 
та Україні на початку XX ст. (С.А. Кот-
ляревський, Б.Н. Чичерін). Власне термін 
«правова держава» міцно утвердився ще в 
працях німецьких учених початку ХІХ ст. 
(К.Т. Вальнер, Р. фон Моль). 
Досліджуючи принципи правової дер-

жави, науковці ХХ ст. дійшли висновку: 
«В правовій державі влада зазнає певних 
обмежень, яких вона не може порушити 
навіть за допомогою права» [14, с.175]; 
«Обмеження влади в правовій державі 
здійснюється задля визнання невід’ємних, 
непорушних, недоторканних прав особи» 
[15, с. 213]. Так, ще Конституцією Пилипа 
Орлика 1710 р. декларується ідея віднов-
лення «всіх природних прав та рівності» 
[16, с. 27]. Правознавці визнавали, що го-
ловною ознакою правової держави є народ 
[17, с. 35]. Тобто права людини, її свобо-
да, добробут повинні бути пріоритетними 
цінностями. 
Із другої половини ХХ ст. в західному 
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суспільстві формується стійке переконан-
ня, що правова держава повинна відпові-
дати певним моральним принципам: спра-
ведливість, свобода, гуманізм [18, c. 44]. Ці 
засади знаходять відображення в консти-
туціях і міжнародних актах, на яких ґрун-
тується право як загальнообов’язковий 
соціальний регулятор, що свідчить про 
визнання понять «правова визначеність», 
«пропорційність» і «добросовісність». На 
думку науковців, перші два є об’єктивними 
умовами існування верховенства права. 
Добросовісність є суб’єктивною умовою 
реального функціонування верховенства 
права [19, с. 38].
Більш влучною характеристикою пра-

вової держави є вислів О.С. Алексєєва, за 
яким «влада закону замінює особисту вла-
ду». Далі він наголошує: «…Там, де існує 
закон, проте відсутній суд, що відновлює 
порушений закон, то такий закон – пустий 
звук і справжньої сили він не має: закон 
отримує справжню силу лише там, де для 
свого здійснення він має вирок суду» [20, 
с. 9-10]. У свою чергу, С.І. Архипов зазна-
чає, що «саме правова держава є істинною 
альтернативою анархізму» [15, с. 412]. 
Юридичний аспект проблеми взаємодії 

прав людини та держави вперше дослі-
джував Г. Єлінек, який розглядав людину 
як носія прав лише в якості члена держа-
ви. Він дійшов висновку, що людина – осо-
бистість обмежена, отже, такою ж обмеже-
ною правом повинна бути держава. Під-
тримуючи цю думку, Б.А. Кістяковський 
пише: «Діяльність держави здійснюється 
в інтересах підпорядкованих» [10, с. 528]. 
Це означає, що відповідальність держа-
ви перед особою набуває реального ха-
рактеру лише за наявності відповідних 
нормативно-правових актів, що узаконю-
ють процедуру притягнення до відпові-
дальності слідчих і прокурорів, винних у 
порушенні прав та свобод людини. 
Що ж стосується України, то головним 

положенням, закріпленим на конституцій-
ному рівні, є те, що її визнано демократич-
ною правовою державою, яка стверджує 
пріоритет людини як найвищу соціальну 
цінність. Згідно зі ст. 3 конституції [1], 
держава взяла на себе відповідальність пе-

ред людиною за свою діяльність, а також 
визнала свій обов’язок щодо дотримання і 
захисту прав та свобод громадян. У зв’язку 
з цим питання відповідальності держави 
перед особою має загально-правове зна-
чення, що дає змогу визначити не тільки 
компенсаційні, і юридичні, соціальні, гу-
маністичні, моральні цілі відповідальності 
держави. Потреба в розширенні меж дер-
жавної відповідальності пов’язана, пере-
дусім, з періодом розвитку гуманістично-
го відродження демократії та суспільної 
справедливості.
У правовій літературі немає єдиної дум-

ки стосовно визначення поняття «юри-
дична відповідальність держави перед 
особою», унаслідок чого існує безліч під-
ходів стосовно уявлення про функції, цілі, 
соціальне призначення інституту. У дослі-
дженнях, присвячених таким видам відпо-
відальності, як державно-правова відпо-
відальність, відповідальність державних 
органів та її посадових осіб, фактично 
йдеться про юридичну відповідальність 
державних органів та їх посадових осіб, 
що не є тотожним юридичній відповідаль-
ності держави [21, с. 94].
Сутність і природа юридичної відпо-

відальності почали досліджуватися на-
уковцями в загальнотеоретичному плані з 
кінця 50-х років ХІХ ст. [22, с. 19]. Напра-
цьована концепція того часу характери-
зувалася відсутністю єдиного визначення 
поняття «юридична відповідальність», що 
стало наслідком різних точок зору стосов-
но основних цілей, функцій і соціального 
призначення інституту. Так, більшість на-
уковців визначає юридичну відповідаль-
ність як обов’язок відповідати за проти-
правні діяння (В.С. Прохоров, І.Л. Петру-
хін, Б.Л. Назаров, А.Ф. Черданцев, С.Н. 
Кожевников), інші – як обов’язок потерпа-
ти від певних позбавлень (С.С. Алексєєв, 
М.Г. Александров, Ю.А. Дмитрієв), при 
цьому акцентуючи увагу на його примусо-
вому характері (О.С. Йофе, О.Ф. Скакун, 
Г. Прокопович). 
У науковій літературі також тлумачать 

юридичну відповідальність як реалізацію 
санкції (І.С. Самощенко, М.Х. Фарукшин, 
Л.Г. Єфімов), однак таке визначення влас-
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тиве лише майновій відповідальності пра-
вопорушника. 
Варто зазначити, що розмаїття точок 

зору стосовно поняття та змісту юридич-
ної відповідальності стосувалося публіч-
но-правової відповідальності людини пе-
ред державою і не може розглядатися в 
контексті відповідальності держави перед 
особою.
Тривалий час усталеним був підхід, 

згідно з яким юридична відповідальність 
покладалася виключно на громадян і ви-
ключала відповідальність держави. Тому 
сучасні науковці пропонують у системі 
юридичної відповідальності виокремлю-
вати публічно-правову відповідальність 
особи перед державою та юридичну від-
повідальність держави перед приватним 
суб’єктом [21, с. 115]. З цим варто погоди-
тися, оскільки різним є зміст вказаних ви-
дів відповідальності.
Існування інституту відповідальності 

неодмінно пов’язане з поняттям справед-
ливості. Будь-якій людині завжди при-
таманне почуття справедливості та од-
вічний потяг до неї. Саме уявлення про 
справедливість створює одну з головних 
засад права, є вирішальним у визнанні 
його як регулятора суспільних відносин 
і зумовлено історично досягнутим куль-
турним рівнем суспільства. Згідно з цим, 
зміст будь-якого правового акта повинен 
відповідати принципові справедливості, 
яка обумовлює наявність певних гарантій 
процесуальних прав особи і, насамперед, 
гарантій щодо захисту будь-якого поруше-
ного в суді права.
На думку вчених (С.П. Погребняк, П.В. 

Кравченко, Б.І. Мороз, М.В. Костицький), 
необхідною умовою справедливості є пра-
вова рівність. Категорія соціальної спра-
ведливості фіксує у загальному вигляді 
принципи взаємовідносин, вимагає відпо-
відності між практичною діяльністю окре-
мих індивідів і соціальних груп та їхнім 
становищем у суспільстві, між правами та 
обов’язками, працею і винагородою, за-
слугами та їх визнанням [23, с. 21]. 
Якщо розглядати державу з позиції гос-

подарюючого суб’єкта, то рівність між 
нею та особою передбачена цивільним за-

конодавством, у якому держава діє на рів-
них правах з усіма учасниками (ст. 167 ЦК 
України) – громадянами та юридичними 
особами.
Своєрідність держави як суб’єкта від-

носин полягає в тому, що в українському 
законодавстві держава не є юридичною 
особою, вона вповноважена створювати 
юридичні особи публічного та приватного 
права.
У реальному житті роль держави, її 

вплив значно перевищують роль людини 
чи юридичної особи. Про державу час-
тіше говорять як про «юридичну особу 
де-факто» публічного права [24, с. 131], 
оскільки вона виступає не лише в ролі 
владного суб’єкта, а має власне майно, ко-
шти, що набагато перевищує розмір майна 
будь-якого іншого суб’єкта права. 
Становлення інституту відповідальнос-

ті держави за незаконні дії органів досудо-
вого розслідування, прокуратури та суду 
повинно реалізувати рівність учасників 
правовідносин, поважати гідність особис-
тості, перетворюючи громадян із об’єктів 
впливу на суб’єктів права, без чого немож-
ливо побудувати фундамент гуманістич-
ного спрямування суспільного і держав-
ного життя. Тобто особа може вважатися 
індивідом, коли досягає самостійності у 
своїй діяльності та в соціальній організа-
ції та, перебуваючи під дією законів, під-
падає під двосторонню сукупність прав та 
обов’язків, визначених структурою «дер-
жава − особа». Таким чином, юридична 
відповідальність держави перед особою 
стає частиною механізму забезпечення 
прав і свобод людини. 
Держава як суб’єкт відповідальнос-

ті повинна протистояти антисоціальним, 
руйнівним силам, отже − бути організо-
ваною силою, мати власні, уповноважені 
апарати управління та примусу. Будучи 
особливою організацією політичної вла-
ди, що існує в соціально неоднорідному 
суспільстві, держава розкриває власну 
сутність через свої функції – основні на-
прями діяльності. Оскільки вся державна 
діяльність потребує організації та впоряд-
кування, головним напрямом її управління 
є правоохоронна діяльність.
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Основним моментом визначення держа-
ви як суб’єкта відповідальності є відноси-
ни між нею та її органами. Якщо відноси-
ни між державою та особою повинні спи-
ратися на «суб’єкт − суб’єктні» зв’язки, то 
у відносинах між державою та засновани-
ми нею органами допускаються відносини 
«суб’єкт − об’єктивні», оскільки стосовно 
держави кожна посадова особа є залеж-
ною та підлеглою. 
Держава уповноважує органи досудо-

вого слідства та прокуратури виконувати 
в установленому законом порядку функції 
або завдання із захисту права, забезпечен-
ня стану законності. Державні органи є 
механізмом, завдяки якому повинні забез-
печуватися досягнення загальної волі на-
роду. Вони виступають представниками 
держави з правом застосовувати примус, 
стають захисниками прав потерпілих. 
Саме завдяки такому інституту представ-
ництва «відхиляється питання, чому дер-
жава може вчиняти примус поза волею 
окремих громадян, чому вона має право 
нав’язувати їм свою власну волю, приму-
шуючи до того, в чому вони не зацікавле-
ні» [15, с. 416].
З наведеного вище можна констатувати, 

що конструкція «держава – воля народу 
– закон» має право на життя. Виконуючи 
волю народу в інтересах суспільства, дер-
жава як суб’єкт відповідальності усуває 
протиріччя та негативні ситуації, що ви-
никають. Роль уповноваженого виконува-
ти волю держави та народу відводиться її 
органам і посадовцям, що підпорядковані, 
підзвітні державі та суспільству та віднос-
но самостійні у своїй діяльності. Держава 
згідно з волею народу та задля суспільного 
порядку формує власні органи, ставить їх 
на службу собі та суспільству виключно на 
основі права, контролює їх діяльність. За-
вдяки цьому забезпечується право людини 
на захищеність від свавілля та насильства.
Юридична відповідальність, що настає 

за порушення норм права, – це різновид 
соціальної відповідальності. Тобто юри-
дична відповідальність – це соціальна від-
повідальність, регламентована правовими 
нормами [25, с. 323]. 
Соціальне призначення сучасної пра-

вової держави полягає в широкій сфері 
діяльності, спрямованій на гідне, безкон-
фліктне існування суспільства, де осно-
вним завданням її правоохоронних орга-
нів є певний соціальний контроль за до-
триманням законів, принципів, правил. У 
соціально-правовій державі право зв’язує 
і підпорядковує собі державну владу, а 
основні права особи та її соціальна безпе-
ка є змістом свободи, що заснована на за-
конах, які приймаються та змінюються ви-
ключно законодавчим шляхом [22, с. 99]. 
Звідси випливає, що задля нормального 
існування суспільства потрібні впорядко-
ваність, безпека, стабільність, гармонія у 
відносинах між його членами, що і є го-
ловною метою права.
Сутність соціальної відповідальності 

держави полягає в обов’язку виконувати 
вимоги, що висуваються їй суспільством. 
Таким чином, соціальна відповідальність 
держави – це врегулювання і роз’яснення 
соціальних проблем задля досягнення со-
ціальної справедливості. Низка правових 
вимог безпосередньо випливає з прин-
ципу справедливості, а це, поза всяким 
сумнівом, означає, що відносини особи та 
держави повинні будуватися на основі їх 
взаємопов’язаності правами, обов’язками 
і відповідальністю. Взаємна відповідаль-
ність держави і особи підтримує ефектив-
не функціонування правової системи, пе-
решкоджає перетворенню правопорядку 
на безправ’я. 
Автор дослідження цілком погоджу-

ється з думкою В. Речинського про те, що 
вчинена від імені держави несправедли-
вість значно сильніше збуджує людей, ніж 
несправедливість з боку окремої особи. 
Слушним є також зауваження С.П. По-
гребняка стосовно того, що несправед-
ливий вирок спричиняє більше лиха, ніж 
злочини, скоєні приватними особами [23, 
с. 48].
На думку В.В. Сухоноса, соціально-

правова держава – це політична організа-
ція суспільства, де право зв’язує і підпо-
рядковує собі державну владу, а основні 
права особи та її соціальна безпека є зміс-
том свободи, заснованої на законах, які 
приймаються та змінюються виключно за-
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конодавчим шляхом [26, с. 141]. Держава 
як суб’єкт відповідальності перед особою 
повинна забезпечити людині свободу, що 
означає надання їй можливості захистити 
власні права та зупинити стосовно неї сва-
вілля з боку уповноважених органів. 
Дослідник О.Ф. Скакун акцентує увагу 

на примусовому характері відповідальнос-
ті, основною ознакою якої виділяє примус 
у формі каральних і правовідновлюваних 
способів [27, с. 431]. 
Взаємна відповідальність «особа – дер-

жава» є фактором рівноваги, що обґрунто-
вує використання правового поля примусу 
не тільки до особи, а й до держави. Зрозу-
міло, що в деяких випадках примус щодо 
вищих органів держави, наприклад, Вер-
ховного Суду України, взагалі ні юридич-
но, ні фактично не може бути застосовано. 
Тому відповідальність цих суб’єктів може 
бути забезпечена лише завдяки їх усвідом-
ленню, переконанню, що вчинення певних 
дій є обов’язковими, оскільки цього вима-
гає право.
Обов’язок держави захистити особу 

від незаконного кримінального переслі-
дування реалізується через процесуальні 
гарантії, головні з яких – конституційні 
гарантії: право на свободу та особисту 
недоторканність, право на захист, пре-
зумпція невинуватості, поширення юрис-
дикції судів на всі правовідносини, що ви-
никають у державі. Крім того, окреслення 
меж державної влади відбувається шляхом 
урівноваження позитивних та негативних 
зобов’язань з боку держави, де негативні 
зобов’язання спрямовані на обмеження 
втручання влади у сферу індивідуальної 
свободи особи, а позитивні охоплюють дії, 
що запобігають порушенням. 
Отже, суттю позитивної відповідаль-

ності держави перед особою треба вважати 
усвідомлення нею свого обов’язку перед 
суспільством, виконання своїх обов’язків. 
Позитивна юридична відповідаль-

ність держави повинна реалізуватися в 
такий спосіб: 1) інформаційна діяльність 
(роз’яснення громадянам прав і способів 
їх реалізації); 2) виховна (вплив на свідо-
мість громадян шляхом повідомлення про 
усунення негативних факторів); 3) понов-

лювана (компенсація, відшкодування зав-
даних збитків).
В основу позитивної відповідальності 

покладено моральну оцінку, що полягає 
в сумлінному, відповідальному виконанні 
державою всіх правових актів, тобто це 
відповідальність у формі зобов’язань. 
На думку автора, державна відповідаль-

ність негативної форми можлива лише в 
разі відшкодування збитків особі за запо-
діяну шкоду органами влади. Змістом цієї 
відповідальності є вжиття спеціальних за-
ходів поновлення майнового та морального 
стану фізичної чи юридичної особи. Тобто 
суть негативної відповідальності держави 
полягає в тому, що вона зобов’язана нести 
тягар виправлення негативних наслідків 
незаконної діяльності її органів.
Отже, принципи взаємодії «правова 

держава – особа» ґрунтуються на взаємній 
відповідальності, поєднанні інтересів, на-
явності взаємних обов’язків, непорушнос-
ті та рівності основних прав, перебуванні 
відносин у межах закону.
Робота органів досудового слідства, 

прокуратури чи суду є діяльністю держа-
ви, що здійснюється від її імені та в меж-
ах компетенції, наданих нею цим органам. 
Підпорядковуючи праву власні органи, 
держава сама підлегла закону. Справедли-
вим вважається, що у правовій державі за-
кон пов’язує її так само, як мораль окрему 
людину, оскільки потреби моралі немож-
ливо нав’язати – їх породжує власна свідо-
мість людини [3, с. 24]. 
Держава виступає суб’єктом відпові-

дальності за дії «інших», якими є органи 
досудового розслідування, прокуратури 
чи суду. Відповідальність держави в та-
кому разі настає за принципом «без вини 
винуватий». 
Тут необхідно зробити важливе уточ-

нення стосовно того, що в ході проваджен-
ня у кримінальній справі дізнавачі, слідчі 
та прокурори діють не з власних бажань, 
а виконують волю держави в ім’я забез-
печення правопорядку на всій її території. 
Тому держава відшкодовує шкоду не за 
«чужі дії», а за власні правові акти, оскіль-
ки не забезпечила належне функціонуван-
ня своїх органів [28, с. 39, 44]. Наділяючи 
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органи владними повноваженнями, дер-
жава тим самим гарантує їх достатню спе-
ціальну підготовку для виконання службо-
вих обов’язків та високі морально-етичні 
риси і як гарант повинна відповідати за 
недостатню роботу, усунути недоліки, не-
залежно від їх причин. 
Автор погоджується з М.С. Строгови-

чем у тому, що судова помилка – це завжди 
порушення законності [29, c. 88], так само 
як помилка іншого правоохоронного орга-
ну на будь-якому етапі кримінально про-
цесуального процесу. Таким чином, дер-
жава виступає страхувальником допуще-
них помилок або недостатньої підготовки 
дізнавачів, слідчих і прокурорів.
Отже, можна дійти висновку, що виник-

нення зобов’язань у держави відшкодувати 
шкоду може бути результатом як правомір-
ної, так і неправомірної поведінки її орга-
нів. Визначальним є сам факт завдавання 
шкоди особі незаконними діями органів 
досудового розслідування, прокуратури, 
суду. При цьому винність зазначених орга-
нів є обставиною факультативною, тобто 
може мати, а може й не мати юридичного 
значення. 
На думку М.М. Оніщенка, достатність 

доведення факту порушення прав і свобод 
людини державними органами є осново-
положним принципом презумпції винува-
тості держави [21, с. 117]. Так, у більшості 
демократичних країн порушення прав лю-
дини службовою особою органів досудо-
вого слідства, прокуратури, суду визнаєть-
ся як протиправне діяння держави, позов 
про відшкодування шкоди пред’являється 
не посадовій особі, а державі. Що стосу-
ється органів досудового розслідування, 
прокуратури, суду, то відповідальність 
останніх настає перед державою, а не пе-
ред особою, права якої порушено. 
Дійсно, порівняно з іншими суб’єктами 

правовідносин держава має специфічні 
особливості. Передусім, вона є владним 
суб’єктом публічних відносин, що накла-
дає певний відбиток на специфіку її участі 
у правових відносинах. Однак таке приві-
лейоване становище держави не повинно 
позначатися на її участі як суб’єкта відпо-
відальності. 

Рівність у правах держави з іншими 
суб’єктами правовідносин викладено у 
ст. 167 Цивільного кодексу України. При 
цьому держава, як і інший суб’єкт, на дум-
ку науковців, може діяти лише в межах, 
передбачених законом. Варто зазначити, 
що правоздатність держави має цільовий 
характер, оскільки виконує функцію носія 
публічної влади, яку здійснює задля інтер-
есів усіх громадян. 
У юридичній літературі простежуєть-

ся твердження про вигідність державної 
відповідальності для потерпілої особи, 
оскільки немає необхідності встановлю-
вати конкретну посадову особу органу 
досудового розслідування, прокуратури 
чи суду шляхом доказування причинного 
зв’язку між поведінкою суб’єкта і заподі-
янням шкоди – зробити це інколи непро-
сто [28, с. 43]. Такий стан речей значно 
спрощує процедуру відшкодування шкоди 
невинно постраждалим через низку труд-
нощів у доказуванні вини зазначених ор-
ганів.
Отже, пряма державна відповідаль-

ність перед потерпілою особою внаслідок 
незаконних дій органів досудового слід-
ства, прокуратури і суду – безсумнівне 
соціальне благо, що гарантує певні засоби 
захисту від свавілля зазначених органів, 
спрямовані на розв’язання правових кон-
фліктів.
Юридичну відповідальність у її нега-

тивній формі держава також може нести 
за невиконання зобов’язань в охоронній 
сфері. Категорія «захист» зазвичай розгля-
дається в сукупності з правовими охорон-
ними засобами як реакція держави на по-
рушення прав громадянина, або як на не-
належне виконання юридичних обов’язків 
з боку її органів. 
Таким чином, категорія «відповідаль-

ність» застосовується за наявності право-
порушення, а «захист» – під час заподіян-
ня шкоди внаслідок дії об’єктивних чин-
ників. 
За такого підходу фактично стирається 

межа між юридичною відповідальністю і 
засобами захисту. Як стверджують М.С. 
Малєїна та Т.С. Ківалова, будь-яка відпо-
відальність виконує виховно-запобіжну, 
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репресивну (каральну) і компенсаційну 
функцію [30, с. 196]. Згідно з цим, функції 
державної відповідальності забезпечують: 
відшкодування шкоди особі через незакон-
ні дії дізнавачів, слідчих, прокурорів; по-
карання винних осіб; запобіжно-виховний 
вплив (задля запобігання правопорушен-
ням у майбутньому).
Таким чином, юридична відповідаль-

ність держави: 
– полягає у відновленні порушених 

прав особи, у добровільній і повній ком-
пенсації завданої шкоди її представниками 
– органами дізнання, досудового слідства 
та прокуратури. Тобто, держава діє в особі 
відповідних органів чи їх посадових осіб 
та несе відповідальність усім своїм май-
ном;

– супроводжується осудом винної осо-
би та полягає в реалізації санкції правової 
норми на підставі правопорушення; 

– передбачає заохочувальні дії в разі 
сумлінного виконання обов’язків, покла-
дених на дізнавачів, слідчих і прокурорів.
Порівнюючи державу з корпорацією, 

С.І. Архіпов вказує на принципову від-
мінність держави від усіх суб’єктів права 
в тому, що «цей суб’єкт створюється в ім’я 
служіння праву, що право є змістом його 
сутності як корпорації, визначає його зо-
внішні цілі, функції та внутрішню органі-
зацію» [13, с. 366-367]. На думку вченого, 
у державі як правовій корпорації людина 
не повинна бачити свого опонента або во-
лодаря, а тільки власну уособлену правову 
сутність. «Держава буде тим більш доско-
налою, чим вищим і сильнішим буде рі-
вень правосвідомості» [13, с. 369].
Проблема відповідальності держави є 

також проблемою майнових відносин, де 
держава виступає не суб’єктом особливої 
значущості, а відповідальною стороною, 

що має ряд переваг перед особою, у тому 
числі майнових. 

Âèñíîâêè
Держава несе відповідальність і не може 

її уникнути. Механізм державної відпові-
дальності починає діяти з моменту, коли 
держава взяла на себе відповідні міжна-
родні зобов’язання і неодмінно повинна не 
тільки внести відповідні поправки у своє 
внутрішнє законодавство, а й забезпечити 
їх фактичне виконання. Відповідальність 
держави, на думку автора дослідження, 
поширюється також на невиконання взя-
тих зобов’язань за міжнародними догово-
рами перед людиною, чиїх законних прав 
та інтересів вони стосуються.
З урахуванням викладеного, спробуємо 

дати власне визначення відповідальнос-
ті держави перед особою за незаконні дії 
органів досудового слідства, прокуратури 
і суду. Отже, у широкому значенні, така 
відповідальність – це проголошення за-
хисту особи від протиправних дій і безді-
яльності та зобов’язання відшкодувати в 
повному обсязі шкоду, завдану внаслідок 
неправомірних дій посадових осіб з метою 
охорони правопорядку та виховання пова-
ги до права. У більш вузькому значенні, 
відповідальність держави за незаконні дії 
її органів – це вдосконалення професійної 
підготовки посадових осіб органів досу-
дового слідства, прокуратури і суду, по-
ліпшення умов праці та належного матері-
ального забезпечення службовців, які по-
винні сумлінно виконувати свої обов’язки, 
завдання та певні вимоги з боку держави. 
До обов’язку держави входить також оцін-
ка наслідків дій її органів, запобігання 
здійсненню нових правопорушень, ви-
правлення та перевиховання порушників 
та звітування суспільству про результати 
такої роботи.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Таке негативне явище як корупція іс-

нує у державних і приватних структурах 
із давніх часів історії розвитку людської 
цивілізації. Однак реалії буття яскраво 
засвідчують, що деякі держави є більш 
корумпованими. Водночас, світовий до-
свід показує, що корупція процвітає саме 
в країнах, які зазнають серйозних труд-
нощів у економічному, політичному, де р-
жавотворчому процесах чи є у перехідній 
стадії розвитку. В Україні та Білорусі, які 
перебувають на транзитному етапі роз-
витку, як і всі пострадянські суб’єкти, 
питання корупції – досить болісне й ак-
туальне.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Автор статті розглядає проблематику 

запобігання корупції в Україні та Б ілорусі 
у зв’язку з актуальністю проблем спільно-
го характеру відповідно до останніх дослі-
джень вітчизняних учених і науковців із 
Білорусі, а саме: А. Мельникова, Є. Нев-

мержицького, С. Нестерцової, А. Фергю-
сона та інших.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Небезпека корупції для демократії по-

лягає в тому, що вона ушкоджує не лише 
державну владу та її механізми, а й сус-
пільство. Досить влучно зазначає А. Фер-
гюсон, у своїй праці «Досвід історії гро-
мадянського суспільства», що корупція 
спотворює не лише можновладців, а й зви-
чайних людей, які стають більш жорсто-
кими, підлими, готовими в будь-яку мить 
знехтувати правами інших осіб, постави-
ти свої власні інтереси над суспільними, 
прагнути  реалізувати їх за будь-яких умов 
та будь-якою ціною [1, с. 338]. Сучасні 
процеси глобалізації та шляхи вирішення 
проблеми зумовлюють нові дослідження 
цієї проблеми. Розг лядається проблема по-
літичної корупції у порівнянні України та 
Білорусі.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті − розглянути проблематику 

 Л.І. Баликіна 
асистент кафедри 
конституційного, 
адміністративного та 
міжнародного права,
Університет економіки 
та права «КРОК»

У статті подано характе ристику та компаративістський ана-
ліз такого негативного явища як політична корупція в Україні та 
Білорусі. Запропоновано способи боротьби та протидії корупції че-
рез призму інституту парламентаризму. 

Ключові слова: парламентаризм, корупція, політична корупція, 
Верховна Рада України, Національні збори Республіки Білорусь.

В статье представлена характеристика и компаративистский 
анализ такого негативного явления как политическая коррупция в 
Украине и Беларуси. Предложены способы борьбы и противодей-
ствия коррупции через призму института парламентаризма.

Ключевые слова: парламентаризм, коррупция, политическая 
коррупция, Верховная Рада Украины, Национальное собрание Рес-
публики Беларусь.

The article characterizes and makes comparative analysis of such 
negative phenomena as political corruption in Ukraine and Belarus. 
Anti-corrupti on ways in terms of parliamentarism are suggested.

Key words: parliamentarism, corruption, political corruption, the 
Verkhovna Rada of Ukraine, the National Assembly of the Republic of 
Belarus.
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запобігання та протидії політичній коруп-
ції в Україні та Білорусі через призму ін-
ституту парламентаризму.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Документальне підтвердження процві-

тання корупції ми знаходимо в руських 
літописах XIII ст., де зустрічається тер-
мін «хабарництво» (з рос. «мздоимство»), 
що визначалося як отримання хабара за 
вчинення певних дій. Перше законодав-
че обмеження корупційної діяльності на 
території колишньої Русі було здійснено 
під час правління Івана III, а його онук 
Іван IV (Грозний) уперше закріпив пока-
рання за «надмірність у хабарах» у формі 
смертної кари [2]. У ХХ ст. Декретом Ради 
народних комісарів РРФСР «Про хабарни-
цтво» від 8 травня 1918 р. було закріплено 
кримінальну відповідальність за хабарни-
цтво [3]. У подальшому відповідальність 
встановлювалася Кримінальним кодексом 
РРФСР від 1922, 1926, 1960 років. У зазна-
чених нормативних актах передбачалася 
відповідальність не лише за отримання 
хабара, а й за дачу, посередництво та про-
вокацію хабара.
Влучно характеризує це негативне 

явище білоруський науковець А. Мель-
ник, вказуючи, що корупція подібно іржі 
роз'їдає довіру народу до влади, створює 
виправдувальну філософію «підкупу», що 
сприяє лобіюванню нормативних актів і 
потуранню подальшому зростанню зло-
вживань [4, с. 3].
Вищевказане засвідчує, що важливим 

способом протидії корупції є, у першу 
чергу, забезпечення належної законодав-
чої бази в країні. Попри те, що в Україні 
прийнято понад 150 нормативно-правових 
актів, а в Білорусії – близько 20 з обмежен-
ня та локалізації цього негативного явища, 
на жаль, у силу різних факторів, – це зло 
досі має благодатний ґрунт і прогресує. 
Необхідно зазначити, що відповідно до 
міжнародних даних (Transparency Interna-
tional): Україна за рейтингом – 144, а Біло-
русь – 123, а Індекс сприйняття корупції 
зі 100 балів у Білорусі становить 29, а в 
Україні – 25 [5]. Зазначені дані є незмін-

ними другий рік поспіль. Отже, серед 177 
країн цього рейтингу Білорусь розміщу-
ється вище України.
Аналізуючи антикорупційне законо-

давство обох країн, виокремимо основні 
закони. Закон України «Про засади запо-
бігання і протидії корупції» прийнятий 
Верховною Радою 7 квітня 2011 р., «ви-
значає основні засади запобігання і проти-
дії корупції в публічній і приватній сфе-
рах суспільних відносин, відшкодування 
зав даної внаслідок вчинення корупційних 
правопорушень збитків, шкоди, поновлен-
ня порушених прав, свобод чи інтересів 
фізичних осіб, прав чи інтересів юридич-
них осіб, інтересів держави» [6]. У Біло-
русі − це Закон Республіки Білорусь «Про 
боротьбу з корупцією», прийнятий 20 лип-
ня 2006 р., що «встановлює правові осно-
ви державної політики у сфері боротьби з 
коруп цією, спрямований на захист прав і 
свобод громадян, громадських інтересів 
від загроз, що випливають із проявів ко-
рупції, забезпечення ефективної діяльнос-
ті державних органів, інших організацій, 
державних посадових і прирівняних до 
них осіб шляхом попередження, виявлен-
ня, припинення правопорушень, що ство-
рюють умови для корупції, та корупційних 
правопорушень, усунення їх наслідків» 
[7]. Це вже третій антикорупційний закон 
з моменту утворення суверенної білорусь-
кої держави (перші два були прийняті від-
повідно в 1993 і 1997 pp.). Закон розвинув 
положення попереднього антикорупційно-
го законодавства, чітко визначив орієнти-
ри попередження явищ корупції, створив 
правову основу для здійснення єдиної по-
літики держави в боротьбі з нею. У ньому 
розширено перелік суб’єктів корупційних 
правопорушень, чітко визначено коло цих 
правопорушень, встановлено єдину систе-
ма державних органів, які здійснюють бо-
ротьбу з корупцією, закріплено обмежен-
ня для членів сім’ї державних посадових 
осіб, визначено склад правопорушень, що 
створюють умови для корупції. 
У кримінальних кодексах і кодексах 

про адміністративні правопорушення за-
кріплено обов’язки та відповідальність 
керівників органів державної влади та 
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інших посадових осіб за невиконання за-
собів по боротьбі з корупцією. В Украї-
ні Верховною Радою протягом останніх 
кількох років було прийнято закони «Про 
запобігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму» 
від 28 листопада 2002 р., «Про засади за-
побігання і протидії корупції» від 7 квітня 
2011 p., Кримінальний процесуальний ко-
декс України від 13 квітня 2012 р., «Про 
державну службу» від 17 листопада 2011 р. 
(набуває чинності 1 січня 2015 р.). У Біло-
русі важливе значення, крім основного 
закону, для попередження корупції у сфе-
рі державної служби має закон «Про дер-
жавну службу в Республіці Білорусь» від 
14 червня 2003 року. Відповідно в Україні 
та Білорусі створено необхідні правові ме-
ханізми для попередження, припинення та 
виявлення корупційних проявів. На нашу 
думку, запобігання протидії корупції по-
чинається з належного правового поля, 
тобто прийняття та реалізації законів, які 
закріплюють ефективний механізм проти-
дії корупції.
Відповідно до аналізу проблематики 

доцільно звернути увагу на політичну ко-
рупцію. Законодавчо не закріплено тер-
мін «політична корупція», тому, на нашу 
думку, важливо зупинитися на його визна-
ченні та тлумаченні. Попри широке засто-
сування цього поняття науковці тлумачать 
його по-різному. Наприклад, вітчизняний 
учений Є. Невмержицький зазначає, що 
«це корумповані форми політичної бо-
ротьби кланів, політичних еліт, партій, 
груп і окремих осіб за владу» [8, с. 124]. 
Натомість, дослідник С. Нестерцова вка-
зує, що «політична корупція − це діяння 
посадової особи держави, яка незаконно 
й неправомірно використовує свій дер-
жавний статус для отримання переваг (со-
ціальних, політичних, економічних тощо) 
для себе або інших осіб у корисливих ці-
лях. Для політичної корупції характерне 
прагнення її суб’єктів до нарощування 
свого владного потенціалу, часто без явної 
матеріальної вигоди» [9]. Досить неорди-
нарне, на наш погляд, визначення політич-
ної корупції на парламентських слуханнях 

Міжпарламентського союзу 14 листопада 
2006 р. дав голова Постійної комісії Ради 
Республіки Білорусь із міжнародних справ 
і національної безпеки М.І. Чергінець. Ви-
ступаючи в рамках дискусії про боротьбу 
з корупцією, він виокремив її політичну 
форму, зазначивши, що це є форма со-
ціального зла, за якої на користь деяких 
країн посадові особи міжнародних орга-
нізацій здійснюють дії, що завдають збит-
ку політичним та економічним інтересам 
держав, які є членами тих самих міжна-
родних організацій. [10] Отже, однознач-
ного законодавчо закріпленого визначення 
поняття «політична корупція» ні в Украї-
ні, ні в Білорусії наукою не подано. Вод-
ночас зазначимо, що політична корупція 
підкреслює наявність незаконного збага-
чення саме в державно-політичних колах, 
а влада та корупція завжди були супутни-
ками. Загальновідомо, що під час попере-
дніх виборів до Верховної Ради України 
за прохідне місце у парламент сума була 
до 10 млн. доларів. Про ці факти відкри-
то дискутували у Верховній Раді, засобах 
масової інформації, але не більше. Відомі 
й інші негативні факти, коли «куплявся» 
перехід із фракції у фракцію. Характерно, 
що таких негативних фактів політичної 
корупції в діяльності Національних зборів 
Республіки Білорусь не зафіксовано. 
У будь-якій державі влада породжує 

політичну корупцію, без можновладців 
такого загального явища як корупція не іс-
нувало б, але, одночасно, політична коруп-
ція як соціальна корозія нещадно нищить 
державні структури, що зумовлює зворот-
ний зв’язок із державною владою, яка весь 
час прагне знищити її. Саме цей зв’язок 
виокремив особливий вид корупції − по-
літичної. В Україні під час кримінального 
правління В. Януковича владні структури 
використовували корупційні схеми, про 
які після відомих лютневих подій 2014 р. 
досить одіозна, знана своєю діяльністю 
кримінального спрямування особа (ко-
лишній голова Федерації роботодавців 
України), а саме Д. Фірташ, сповідуючи 
подвійні стандарти, що підтримувалися 
політично-корупційною владою, наголо-
шував, як добре обізнаний у корупційних 
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схемах, про шість головних корупційних 
напрямів: державні закупівлі, податкова 
служба, митниця, зерно, реєстрація орен-
ди земельних ділянок, надрокористування. 
Наприклад, державні закупівлі, за даними 
Держстату, заплановані у 2013 р., станови-
ли 274,2 млрд. гривень. Відкати у цій сфе-
рі в середньому були на рівні 15-50%. Та-
ким чином, «корупційна складова в заку-
півлях за державні кошти становить від 50 
до 137 млрд. грн.» [11]. Як зазначав його 
заступник Дмитро Олійник: «Ми розумі-
ємо, що саме підприємці часто є об’єктом 
вимагання хабарів з боку чиновників, але 
коли бізнесмени відмовляться задоволь-
няти неправомірні вимоги представників 
влади і вступати з ними в корупційний зго-
вір, корупція як соціальне зло в бізнесі і у 
державі загалом буде переможена» [11]. Із 
кримінальної статистики можна зробити 
висновок, що в Білорусії масштаби таких 
корупційних схем державно-політичної 
спрямованості є значно меншими, ніж в 
Україні. За даними Федерації роботодавців 
України, «за останні чотири роки, обсяг 
корупції у національній економіці пере-
вищив 500 млрд. гри., а отже, суспільство 
й національна економіка були позбавлені 
необхідних ресурсів для розвитку» [12]. 
Одним із основних проявів політичної 

корупції є її вплив на формування владних 
структур, що позначається на функціону-
ванні держаних органів, зокрема, підго-
товці та реалізації законодавчої бази, ви-
конанні інших державних рішень. Одним 
із елементів корупції є таке явище як не-
потизм, що виявляється в процесі форму-
вання владних структур. Непотизм сягає 
корінням у XV-XVI ст., його тлумачать як 
«службове заступництво родичами та сво-
їми людьми; кумівство» [13, с. 408]. Так, 
вітчизняні ЗМІ вказують, що після оголо-
шення результатів виборів до Верховної 
Ради України 2012 р., склад новосформо-
ваного парламенту може увійти до світо-
вої історії як «найбільша політична роди-
на» [14]. Звичайно, явище непотизму є і в 
інших демократичних країнах. Як зазна-
чив доктор історичних наук, професор М. 
Кірсенко, «це завжди було і завжди буде, в 
прихованому чи відкритому вигляді. Зга-

даємо, що президент Джордж Буш молод-
ший виграв завдяки тому, що перераховано 
було вручну голоси в штаті, де губернато-
ром був його брат. В наші часи найближчий 
приклад це Польща, де прем'єр-міністром 
був Ярослав Качинський, брат-близнюк 
президента Jlexa Качинського. Тобто це 
трапляється, якщо не зловживати» [15]. 
У згаданому антикорупційному законі 
України, є ст. 9 «Обмеження щодо роботи 
близьких осіб», яка нібито виключає непо-
тизм як один із аспектів політичної коруп-
ції. Однак, у цій же статті визначено спи-
сок виключення осіб, на яких положення 
цієї норми не поширюються, зокрема це: 
народні засідателі і присяжні; близькі осо-
би, які безпосередньо підпорядковані один 
одному у зв'язку з перебуванням кожного 
з них на виборній посаді; особи, які пра-
цюють у сільській місцевості, гірських 
населених пунктах; особи, які працюють 
у галузі освіти, науки, культури, охоро-
ни здоров'я, фізичної культури та спорту; 
інші особи, визначені законом. [6] Отже, 
за логікою українських парламентарів, які 
прийняли цей закон, «виборні посади», 
до яких власне вони й належать, є виклю-
ченням, оскільки обираються народом. У 
такому разі саме електорат має певні при-
чини та мету щодо вибору конкретного 
кандидата. Однак народні депутати обира-
ються за змішаною виборчою системою, 
а це означає, що список політичної сили, 
яка проходить до парламенту, формує вона 
сама. Виборці списки партій інколи навіть 
не знають, тому що вони не оприлюдню-
ються. Тому під питанням є ефективність 
роботи такої Верховної Ради, до речі, це 
негативне явище існує і в інших держав-
них органах влади.
Порівнюючи вказані аспекти з Біло-

руссю, зазначимо, що після проведення 
виборів 2012 р. до Палати представників 
Національних зборів оновився майже весь 
її склад, із попереднього скликання зали-
шився лише 21 депутат (усього їх – 110) 
[16].
Такі химерні форми непотизму в найви-

щих органах влади, ще й у такому обсязі 
спостерігаються в країнах із перехідними 
політичними процесами. Політичну ко-
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рупцію в парламенті в період новітньої іс-
торії України: незалежної, демократичної, 
соціальної та правової, − можна частково 
сприйняти як рудименти часів Радянсько-
го Союзу. Однак істинні причини є значно 
глибшими та потребують більш широких 
досліджень і пояснень. Зазначивши про 
ситуацію в Республіці Білорусь, вбачаємо, 
що історичний радянський спадок і вито-
ки сучасної політики не є виправданням 
для владних структур.
Постає запитання про те, якими засо-

бами запобігати та протидіяти політичній 
корупції.
На сьогодні, на нашу думку, на теренах 

України корупція розповсюджується та 
увійшла до політичної сфери надто глибо-
ко. Однак цю тенденцію можна докорінно 
змінити, і основним важелем у протидії 
політичній корупції повинна стати Верхо-
вна Рада.
Наведемо окремі дані про дію анти-

корупційного законодавства на практиці. 
Відповідно до «Звіту про результати про-
ведення заходів щодо запобігання і про-
тидії корупції у 2013 році» Міністерства 
юстиції України наголосимо на певних 
статистичних даних про кримінальні пра-
вопорушення у сфері службової діяль-
ності по Україні: «зокрема, за закінчени-
ми провадженнями викрито 104 злочини, 
пов'язані з прийняттям пропозиції, обі-
цянки або одержання неправомірної ви-
годи службовою особою. Загалом органа-
ми внутрішніх справ зареєстровано 9770 
кримінальних правопорушень у сфері 
службової діяльності, з них 1594 факти 
одержання неправомірної вигоди, учи-
нені службовими особами органів влади 
та управління (821) й контролюючих ор-
ганів (630). Загальна сума одержаної не-
правомірної вигоди склала 89,1 млн. грн., 
середня − 75, 8 тис. грн., при цьому най-
більший минулорічний факт одержання 
неправомірної вигоди серед високопоса-
довців задокументовано в Одеській об-
ласті» [17].
Натомість у Республіці Білорусь зміни і 

доповнення, внесені у квітні 2012 р. в за-
кон «Про боротьбу з корупцією», закріпи-
ли, що до категорії державних посадовців 

віднесено також осіб, що обіймають поса-
ди в недержавних організаціях, у статут-
ному фонді яких частка державної влас-
ності становить не менше 50%. Водночас 
зазначеним законом введено правовий ін-
ститут «конфлікт інтересів», врегульова-
но порядок його попередження і дозволу. 
Однак правоохоронні органами повсюдно 
встановлюють факти недотримання цього 
порядку. Як зазначає Генеральна прокура-
тура Республіки Білорусь, нерідко на міс-
цях до планів роботи з протидії корупції 
включають шаблонні заходи, які мають за-
гальний, поверхневий характер, що не дає 
змоги досягти позитивних результатів у 
антикорупційній діяльності [18].
Корупція підриває демократичні засади 

і правопорядок, обмежує конституційні 
права та інтереси громадян, дискредитує 
діяльність державного апарату, перекручує 
принципи законності. Тому з нею повинна 
вестися безкомпромісна боротьба. Як за-
значав О.Г. Лукашенко, «якщо дивитися на 
подібний розвиток подій крізь пальці або 
обмежуватися тільки моралями, то люди 
взагалі перестануть вірити владі. І та ста-
більність, яку ми з величезними зусилля-
ми вибудовували в найскладніших умовах 
і якою так пишаємося, може відразу впас-
ти» [19, с. 2]. 
За підсумками проведення в І кварта-

лі 2013 р. у Білорусі 158 перевірок вико-
нання антикорупційного законодавства 
прокурорами порушено 41 кримінальну 
справу, відповідним керівникам внесено 
124 подання про усунення порушень норм 
законодавства про бор отьбу з корупцією, 
винесено 104 приписи та 51 протест. По-
садовцям оголошено 225 офіційних попе-
реджень, до адміністративної та дисциплі-
нарної відповідальності притягнено від-
повідно 64 і 207 посадовців, у тому числі 
5 із них звільнено із займаних посад. На 
вимогу прокурорів відшкодований збиток 
становить понад 316 млн. рублів [18].
Таким чином, на нашу думку, поши-

реність у державних органах та інших 
організаціях корупційних проявів обу-
мовлена в цілому неякісним виконанням 
покладених на них функцій по боротьбі з 
корупцією, неефективним керівництвом у 
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цій сфері, відсутністю належної системи 
контролю за діяльністю підпорядкованих 
посадовців, істотними недоліками в ор-
ганізаційному та кадровому забезпеченні 
роботи підв ідомчих організацій. Одним 
із засобів урегулювання зазначених про-
блем, на нашу думку, є належне правове 
забезпечення.

Âèñíîâêè
Отже, перед Україною та Білоруссю ще 

довгий шлях до становлення демократич-
них принципів, однак наближення до по-
ставлених цілей відбувається впевненими 
кроками. 

З огляду на останні події Євромайдану, 
анексію Росією Криму, антитерористичну 
операцію було зроблено крок назад. Укра-
їна наразі знаходиться в перехідному ста-
ні: відбувається не просто модернізація, а 
корінний перелом суспільних, державних 
і економічних засад. Цей процес супрово-
джується розкладанням моральних цін-
ностей, що сприяє корупції. Натомість у 
Білорусії є певна стабільність, що зумов-
лює впевнений процес розвитку та руху 
вперед. На нашу думку, демократичні 
принципи та парламентаризм нині мають 
більш сприятливі умови для становлення 
в Республіці Білорусь.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Унаслідок зміни суспільного ладу в лю-

тому 1917 р. система медичної допомоги 
населенню опинилася в кризовому ста-
ні. Це обумовлено занепадом Російської 
імперії, яка, з одного боку, програвала в 
Першій світовій війні, а з іншого – мала 
численні соціальні проблеми, що спричи-
нили громадянську війну. Представники 
різних політичних рухів почали видавати 
акти про медичне страхування населен-
ня, які конкурували між собою, не були 
забезпечені силою державного примусу і 
не знаходили практичного втілення. Саме 
тому система соціального забезпечення в 
контексті медичного страхування у 1917-
1920 рр. практично не розвивалася і мала 
декларативний характер. 
Новий етап становлення системи со-

ціального страхування припав на початок 
1920-х років ХХ ст., коли на теренах УСРР 
(із 1937 р. УРСР) остаточно закріпила-
ся радянська влада та було запроваджено 

нову економічну політику (НЕП). Дослі-
дження цього періоду є важливим для роз-
витку основ надання медичної допомоги, 
оскільки в перше десятиріччя існування 
радянської влади були запропоновані змі-
ни, що ґрунтувалися на капіталістичній 
системі господарювання та передбача-
ли наявність приватного сектору. Це є 
актуальним для функціонування систе-
ми охорони здоров’я, оскільки вивчення 
історико-правового досвіду дасть змогу 
визначити сприятливий шлях розвитку 
системи медичного страхування, що пози-
тивно вплине на сучасний процес рефор-
мування цієї сфери. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

 Проблемам становлення системи ме-
дичного страхування на початку 1920-х 
років приділяли увагу багато вітчизняних 
та іноземних науковців. Так, В. Собченко 
аналізує питання розвитку соціального 
захисту в історичному аспекті [1]; В. Гох-
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У статті досліджуються історико-правові проблеми станов-
лення медичного страхування населення у 1920-ті роки ХХ ст. на те-
риторії УРСР. Встановлено, що вивчення цієї тематики в історич-
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В статье исследуются историко-правовые проблемы станов-
ления медицинского страхования населения в 1920-е годы ХХ в. на 
территории УССР. Установлено, что изучение данной тематики 
в историческом контексте необходимо для развития медицинского 
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The historical and legal problems of becoming medical insurance in 
the 20’s of the twentieth century on the territory of USSR were explored in 
this article. The necessity of historical problems study for the development 
of medical insurance in modern realities was pointed.
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â óìîâàõ ðîçâèòêó íåïó 
íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè 
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ман досліджує питання дії непу на тери-
торії СРСР [2]; Л. Рейтман вивчає умови 
функціонування особистого страхування 
в державі [3]; О. Мельничук звертає ува-
гу на особливості існування соціального 
страхування в умовах розвитку соціалізму 
[4]; О. Латишева висвітлює особливості 
становлення основ добровільного страху-
вання в Радянському Союзі [5]; О. Мовчан 
вивчає питання медичного обслуговуван-
ня робітників у 1920-ті роки ХХ ст. [7]. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Велика кількість наукових робіт свід-

чить про актуальність зазначеної проб-
леми. Разом із тим, у публікаціях майже 
відсутній аналіз становлення системи ме-
дичного страхування у 1920-ті роки ХХ 
століття. Зокрема, не з’ясовано її розвиток 
у контексті запровадження реформи соці-
ального забезпечення. До того ж, вивчен-
ня страхування відбувається в сукупності 
з реформуванням основ соціального за-
безпечення 1930-х років, що не дає змоги 
окремо дослідити умови функціонування 
нової економічної політики та визначити 
її вплив на особливості надання медичної 
допомоги населенню. Нез’ясованість цих 
питань вказує на необхідність додаткового 
вивчення вказаної сфери.  

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою роботи є дослідження особли-

востей розвитку системи соціального за-
конодавства в контексті медичного страху-
вання на українських землях, що входили 
до складу СРСР у період впровадження 
нової економічної політики у 1921-1929 
роках. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Як відомо, на початку 1920-х років ХХ 

ст. відбулися зміни в суспільному ладі 
країни, спрямовані на реформування всіх 
сфер суспільного життя, включаючи ме-
дичне страхування. Як вказує В. Собчен-
ко, система соціального забезпечення всіх 
трудящих не могла повністю за рахунок 
державного бюджету впоратися зі своїми 
завданнями. Поставали нові проблеми, 

яким більше відповідало соціальне стра-
хування працівників за трудовими дого-
ворами [1, с. 222]. Тимчасова відмова від 
планової моделі розвитку економіки була 
пов’язана з нестачею коштів у державно-
му бюджеті, що не давало змоги гаранту-
вати соціальний захист громадянам. Як 
зазначає В. Гохман, можливість існування 
разом із плановим господарством приват-
ного сектору давало змогу збільшити ма-
теріальні ресурси, унаслідок чого створю-
валися сприятливі умови для відродження 
страхової справи [2, с. 40]. 
Тому на початку 1920-х років ХХ ст. 

спостерігається запровадження соціаліс-
тичної моделі при існуванні капіталістич-
ної основи, яка мала на меті за допомогою 
приватного сектору сприяти поширенню 
сектору послуг для збільшення фінансової 
стабільності країни. 
Унаслідок цього уряд у листопаді 1921 р. 

прийняв декрет, що вводив соціальне стра-
хування осіб, зайнятих найманою працею, 
та розповсюджувався на підприємства. 
Контроль за сплатою внесків здійснював 
Народний Комісаріат Соціального забез-
печення. Цей нормативний акт став по-
чатковим базисним документом, який дав 
змогу будувати систему соціального стра-
хування в період непу, сприяючи налаго-
дженню виробничого процесу. 
Як вказував Л. Рейтман, страхуван-

ня від нещасних випадків розвивалося 
швидкими темпами. За три роки (із 1926 
по 1929 рр.) кількість застрахованих пе-
ревищувала 100 тис. осіб [3, с. 43]. Це 
було пов’язано, по-перше, зі зростаючи-
ми темпами виробництва, що впливали 
на збільшення благополуччя населення, 
по-друге, під кінець 1920-х років ХХ ст. 
СРСР змінив політику військового часу на 
принципи мирного життя, тому громадяни 
почали використовувати блага, гарантова-
ні державою. Як зазначає О. Мельничук, 
безоплатною медичною допомогою мали 
право користуватися особи, що працювали 
за наймом, та члени їх сімей, безробітні, 
які отримували допомогу в порядку со-
ціального страхування, та члени їх сімей, 
інваліди праці [4, с. 143]. Закріплення по-
дібних норм сприяло основному завданню 
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нової влади, яке полягало в гарантуванні 
соціального забезпечення всіх верств на-
селення. Збільшення кількості застрахо-
ваних давало владі змогу виконувати взяті 
на себе зобов’язання із соціального забез-
печення та підіймало авторитет держав-
них органів серед громадян. Як вказує О. 
Латишева, переважна більшість постанов, 
декретів, інструкцій, ухвалених протягом 
непу, відтворювали принципи становлен-
ня та функціонування класичної страхо-
вої справи, запозиченої з дореволюційної 
доби [5, с. 32]. Такі кроки виражали праг-
нення суспільства повернути стабільну 
систему страхування, яка була порушена 
за часів громадянської війни. 
Слід зазначити, що у період непу на-

уковці вперше порушили питання про 
місце медичного страхування в системі 
соціального захисту. Це було пов’язано 
з усвідомленням неможливості запрова-
дження безоплатної медичної допомоги, 
яка передбачала значні витрати з держав-
ного бюджету, що для новоствореної кра-
їни було фінансово несприятливо. Тому 
з’явилася необхідність зобов’язати стра-
хові каси здійснювати контроль за ліку-
вальним процесом на підприємствах. Було 
створено систему надання лікарської до-
помоги застрахованим, основною ланкою 
яких стали відділи робітничої медицини, 
які мали скорочену назву «робмед». Кон-
центруючи в цих органах фінансові ін-
струменти управління, влада здійснювала 
нагляд за медичним забезпеченням через 
подібні структури. Така політика давала 
можливість долучити до програм страху-
вання робітників, що вплинуло на збіль-
шення обсягів відповідних фондів, які 
могли витрачати кошти на забезпечення 
лікарською допомогою населення. Як за-
значає О. Мельничук, посилаючись на на-
родного комісара охорони здоров’я УСРР 
І. Єфімова, застраховані обслуговували-
ся мережею лікувально-профілактичних 
установ, яка утримувалася повністю за 
рахунок страхового медичного фонду і 
складалася зі 109 поліклінік, 754 медпунк-
тів та амбулаторій на підприємствах, 37 
тубдиспансерів, 123 лікарень тощо. Також 
було вказано на необхідність подальшої 

розбудови сфери медичного страхуван-
ня [6, с. 208]. Слід зазначити, що завдяки 
впровадженій реформі, з’явилися можли-
вості перерозподілу коштів на відбудову 
нових лікувальних центрів, збільшення 
системи санаторних закладів, закупівлі 
сучасного медичного обладнання. Стало 
можливим надання медичної допомоги на 
дому. Як зазначає О. Мовчан, із 1926-1927 
рр. по 1927-1928 рр. кількість відвідувань 
хворих на дому зросла майже на третину 
(29%) при збільшенні чисельності застра-
хованих на 4,4%. У зв’язку з тим, що ме-
дичні працівники не могли задовольнити 
всі виклики до дому, застраховані почали 
звертатися за допомогою на дому до за-
гальногромадянських медичних закладів 
[7, с. 23]. 
Отже, завдяки реформуванню сфери со-

ціального забезпечення відбулося запро-
вадження основ медичного страхування у 
новоствореній радянській Україні. Це дало 
змогу з одного боку гарантувати надання 
лікарської допомоги населенню, з іншо-
го – вплинуло на стабілізацію фінансової 
системи, тим самим створивши умови для 
перерозподілу коштів на потреби закла-
дів охорони здоров’я, що було важливим 
кроком для країни, яка відновлювала свій 
розвиток після масштабного збройного 
конфлікту.
Становлення нової економічної полі-

тики в державі мало позитивні наслідки 
для функціонування системи соціально-
го захисту, але на стадії практичного вті-
лення законодавчих нововведень мали 
місце певні недоліки. Можливість здій-
снювати консультації на дому обумовила 
зростання прогулів у зв’язку з відвертою 
симуляцією робітників, що шкодило тру-
довій дисципліні на підприємстві. Було 
створено низку делегацій від страхових 
кас. Їх завданням стало здійснення пере-
вірок медичного забезпечення пацієнтів 
на дому та виявлення таких симулянтів. 
Крім того, існували товариські судові ін-
станції, які на своїх зборах від імені робіт-
ників підприємства морально засуджували 
таких працівників, вимагаючи від них не 
ганьбити своїми діями колектив і керів-
ництво відповідного підприємства. Цей 
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контроль мав позитивний характер, адже 
працівники берегли своє робоче місце та 
намагалися не зловживати наданими пра-
вами. Варто зазначити, що такий нагляд з 
боку страхових органів за пацієнтами мав 
негативні наслідки, оскільки лікувальні 
заклади часто не сприяли призначенню 
соціальних виплат по втраті працездат-
ності, що було вигідно підприємствам, які 
намагалися уникнути зайвих витрат. Така 
практика фактично ставила під сумнів іс-
нування медичного страхування, оскільки 
розчаровані пацієнти не бачили сенсу в іс-
нуванні системи забезпечення. Крім того, 
як зазначає О. Мовчан, враховуючи велику 
кількість закладів робітничої медицини 
наприкінці 1920-х років ХХ ст., слід від-
значити, що рівень медичного обслуго-
вування погіршився. Це було обумовлено 
дефіцитом фонду фінансування закладів 
страхової медицини при збільшенні чи-
сельності застрахованих, які користували-
ся їхніми послугами [8, с. 146]. По-друге, 
у 1920-ті роки ХХ ст. наявною була не-
достатність кадрів, оскільки революційні 
процеси вплинули на еміграцію спеціаліс-
тів усіх галузей за кордон. По-третє, нена-
лежне фармацевтичне забезпечення рес-
публіки негативно впливало на процеси 
лікування, обумовлюючи появу непорозу-
мінь між робітниками та представниками 
страхових кас. 
Отже, при практичному застосуванні 

положень щодо надання медичної допомо-
ги населенню було виявлено недоліки, які 
шкодили впровадженню основ страхуван-
ня у новоствореній республіці. Це нега-
тивно позначилося як на роботі лікуваль-
них закладів, так і на фактичному статусі 
пацієнтів, що не могли реалізувати власне 
право на охорону здоров’я. Слід зазначи-
ти, що за наявності певної самостійності 
у проведенні внутрішньої політики рес-
публіканські відомства повинні були ко-
ординувати свої дії із загальносоюзними, 
що заважало функціонуванню основних 
структур медичного страхування на тере-
нах України.
Варто зазначити, що радянська країна 

1920-х років минулого століття певною 
мірою нагадувала державу з ринковими 

механізмами, що забезпечило зростання 
промислового виробництва і прибутку 
громадян, поповнення державного бюдже-
ту. Це вплинуло на стабілізацію економіки 
та соціальної сфери.
На початку 1930-х років ХХ ст. розпо-

чалась індустріалізація і нову економічну 
політику було згорнуто. Профспілки тепер 
повинні були здійснювати управління со-
ціальним страхуванням при скасуванні 
органів фабричної медицини. Правлячи-
ми структурами було встановлено, що на-
явність приватного підприємства в країні 
суперечить марксистським цінностям по-
будови комуністичної держави, і серед 
громадськості знайшлися послідовники 
цієї тези, які підтримували політику щодо 
встановлення нових основ функціонуван-
ня медичної допомоги. Упровадивши жор-
стку централізацію управління соціаль-
ною сферою, медичне страхування втра-
тило сенс, оскільки державним і місцевим 
бюджетам було передано обов’язки з міс-
цевого розподілення коштів, тому функції 
страхових кас було нівельовано. 
Це позбавляло робітників від обов’язку 

участі в діяльності таких органів, оскільки 
держава взяла на себе завдання повного 
соціального забезпечення, враховуючи га-
рантії надання медичної допомоги. 
Попри всі недоліки, нова економічна 

політика сприяла розвиткові медичного 
страхування, що позитивно позначилось 
як на соціальному становищі населення, 
так і на фінансовому становищі держави.

Âèñíîâêè
Перше десятиріччя становлення радян-

ської влади характеризується введенням в 
дію ринкових механізмів у економіці та їх-
нім позитивним впливом на соціальне за-
конодавство. Завдяки поширенню непу на 
територію України з’явилися можливості 
для розбудови системи медичного страху-
вання, підкріплені відповідними законо-
давчими актами. Було запроваджено спе-
ціальні відділи робітничої медицини, що 
контролювали порядок надання медичної 
допомоги робітникам. Відбулася фінансо-
ва стабілізація соціальної галузі, що дало 
змогу направити кошти на медичне забез-
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печення та відбудову лікувальних установ. 
Намагання страхових органів відійти від 
законодавчих положень щодо здійснення 
виплат у разі настання нещасного випадку 
призводило до порушення умов надання 
медичної допомоги. Збільшення чисель-
ності застрахованих при дефіциті коштів 
не дало змоги розвинути програми медич-
ного страхування, що негативно позначи-
лося на суспільних настроях.
Згортання нової економічної політики 

відбулося внаслідок відмови від капіталіс-
тичної економічної моделі та повернення 
до марксистських принципів управління 
народним господарством, що передбачали 
повну централізацію всіх сфер суспільно-
го життя. 
Вивчення цієї тематики потребує по-

дальших досліджень соціального законо-
давства в контексті медичного страхуван-
ня на території УРСР у 1930-х роках ХХ 
століття. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáë åìè
Як одне з першочергових завдань пра-

вотворчої діяльності Української держави 
необхідно розглядати формування, напо-
внення змістом і забезпечення належн их 
умов реалізації системи прав і свобод лю-
дини та громадянина. Без успішного ви-
рішення  цього завдання є неможливими 
побудова правової держави, формування 

громадянського суспільства та прагнення 
України зайняти гідне місце в міжнарод-
ному співтоваристві.
Невід’ємною частиною системи конс-

титуційних прав і свобод людини та г ро-
мадянина є культурні права і свободи. Їх 
особлив ість полягає в тому, що права та 
свободи, які входять до цієї групи , за ви-
нятком права на освіту, пот рапили  до 
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Ì³æíàðîäí³ àêòè ç ïðàâ ³ ñâîáîä 
ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà

Розділ 2

Цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне 

право. Міжнародне право. 
Господарське право, господарсько-

процесуальне право
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предмета конституційного права України 
лише у другій половині 70-х років мину ло-
го століття. Ця обставина та низка інших 
причин обумовили відсутність як належ-
ного правового регулювання їх змісту й 
умов реалізації, так і адекватного їх зна-
ченню теоретичного дос лідження.
У цьому контексті варто наголосити на 

суттєвій увазі,  яка приділ яється цій групі 
суб’єктивних прав і свобод людини та гро-
мадянина в міжнародно-правових актах, 
що переконливо свідчить про визнання 
міжнародним співтовариством їх істотної 
соціальної та особистісної цінності [1, 
c. 56]. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Проблемам міжнародних актів у сфе-

рі прав і свобод людини та громадянина 
присвячені роботи іноземних і вітчизня-
них науковців. Серед вітчизняних слід 
відзначити Н.І. Карпачову, А.М. Колодія, 
С.Л. Лисенкова, О.О. Майданник, А.Ю. 
Олійни ка, В.Ф. Погорілка, О.В. Пушкі-
ну, П.М. Рабіновича, Т.В. Шаповал, Ю.С. 
Шемшученка та інших. Аналіз наукових 
робіт зазначених авторів свідчить про від-
сутність комплексного підходу до аналізу 
змісту цих актів у площині конституцій-
них прав і свобод людини та громадянина. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Міжнародне співробітництво держав у 

галузі прав людини відбувається у формі 
нормативного закріплення універсаль-
них міжнародно-правових стандартів, що 
визнають як  основні  права людини. Ці 
стандарти в ідображено  в низці важливих 
між народно-прав ових актів, що встанови-
ли заг альнолюдські пок азни ки прав люди-
ни, до досягнення яких заохочують або ж 
зобов’язують держави. 
З-поміж напр ацьованих світовим спі в-

товариством акт ів, у яких сформ ульовано 
найбільш принципові положення стосов-
но головних напрямів, змісту й умов ре-
алізації прав і свобод людини, особи та 
громадянина, можна виокремити значну 
за обсягом групу міжнародно-правових 

актів, у яких безпосередню увагу приді-
лено конституційним правам і свободам. 
Проте у конституційно-правовій теорії 
міжнародно-правовому регулюванню кон-
ституційних прав і свобод людини та гро-
мадянина майже не приділяється увага, на 
відміну від теорії держави і права, яка сис-
темно, комплексно й ґрунтовно займається 
їх аналізом.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження міжна-

родно-правових актів, що становлять пра-
вову основу регулювання прав і свобод 
людини та громадянина.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
У загальному плані В.Ф. Погорілко, 

В.В. Головченко та М.І. Сірий зазначають, 
що важко знайти інший інститут сучасно-
го міжнародного права, у якому існувала 
б така кількість договорів, пактів, угод, 
конвенцій як щодо прав і свобод людини. 
Десятки міжнародних договорів із гумані-
тарних питань – переконливий показник 
нормативної забезпеченості в галузі прав 
людини. Та й механізми реалізації, які ви-
користовуються в цій сфері, більше роз-
винуті, ніж в інших галузях і інститутах 
міжнародного права [2, c. 4]. При цьому 
вчені констатують, що права і свободи 
людини певною мірою позанаціональні 
та позатериторіальні; як загальнолюдська 
цінність, незалежна від націй, ідеологій, 
релігій, вони стали об’єктом міжнародно-
правового регулювання [2, c. 6].
Розвинуті держави і народи, світове 

співтовариство розглядають права людини 
та їх захист як універсальний ідеал, осно-
ву прогресивного розвитку і процвітання, 
фактор стійкості та стабільності. Увесь су-
часний світ рухається цим магістральним 
шляхом. Права особистості не є прина-
лежністю окремих класів, націй, релігій, 
ідеологій, а являють собою загальноіс-
торичне та загальнокультурне завоюван-
ня. Це моральний фундамент будь-якого 
суспільства [3, c. 187-188]. Права людини 
представляють собою цінність, що на-
лежить усьому міжнародному співтова-
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риству. Їхня повага, захист є обов’язком 
кожної держави. Там, де ці права пору-
шуються, виникають серйозні конфлікти, 
вогнища напруженості, що створюють за-
грозу миру і потребують нерідко (з санкції 
ООН) стороннього втручання [3, c. 9].
У міжнародних документах виокрем-

люються два варіанти розуміння прав 
людини. Перший – права людини є осно-
вою волі, справедливості та загального 
миру; інший – права людини трактуються 
як сукупність умов, за яких кожний може 
користуватися своїми економічними, со-
ціальними та культурними правами, так 
само як і громадянськими та політичними 
правами [4, c. 9].
Відповідно до позиції Т.В. Шаповал, 

важливим є й те, що конституційно закрі-
плені права людини та громадянина ви-
ступають змістовими аналогами тих, що 
зафіксовані в універсальних міжнародних 
актах про права людини. Така аналогія не 
є випадковою, адже сучасне міжнародне 
право справляє значний вплив на розвиток 
конституційного регулювання в багатьох 
державах світу, включаючи й Україну [5, 
c. 159].
У свою чергу А.М. Колодій та 

А.Ю. Олійник зазначають, що в цілому 
комплекс прав, свобод і обов’язків людини 
та громадянина України відповідає поло-
женням Міжнародного пакту про еконо-
мічні, соціальні та культурні права, Між-
народного пакту про громадянські та полі-
тичні права й Факультативного протоколу 
до Міжнародного пакту про громадянські 
та політичні права, ратифіковані Украї-
ною. Цей комплекс узгоджується з Євро-
пейською конвенцією про захист прав і 
основних свобод людини та Протоколами 
№2, 3, 8 і 11 до цієї Конвенції, що також 
ратифіковані Україною [6, c. 208].
Згідно з міркуваннями О.О. Майдан-

ник, проблемам прав і свобод людини та 
громадянина притаманний дещо специ-
фічний аспект. Суть останнього проявля-
ється в актуальності проблеми прав люди-
ни як для будь-якого окремого суспільства 
і держави, так і для світового співтовари-
ства в цілому. Ідеться про можливості сис-
тематичного й ефективного міжнародного 

спілкування і співпраці людей у гумані-
тарній, технічній та інших сферах. Між-
народна співпраця держав у сфері прав 
людини знаходить свій прояв у виробленні 
та прийнятті певних стандартів щодо ви-
значення правового статусу особи. Визна-
чаючи загальні стандарти прав людини, 
держави беруть на себе зобов’язання до-
тримуватися їх у своєму внутрішньому 
законодавстві та діяльності. Додержання 
державами взятих на себе зобов’язань є 
однією з вирішальних умов визнання кра-
їни світовим співтовариством. Саме по-
няття «міжнародні стандарти» охоплює 
широкий комплекс досить різнорідних 
норм. Сюди, наприклад, входять: правила 
міжнародних договорів, резолюції міжна-
родних організацій, такі як Гельсінський 
заключний акт, документи Віденської та 
Копенгагенської зустрічей, міжнародні 
звичаї тощо [7, c. 142].
У сучасному світі права людини стали 

об’єктом регулювання не лише окремої 
держави, а й міжнародного співтовари-
ства. Міжнародне співробітництво держав 
у галузі прав людини відбувається у фор-
мі прийняття універсальних міжнародно-
правових стандартів, які визнаються як 
основні права людини. Ці стандарти ві-
дображені в низці важливих міжнародно-
правових актів, що встановили загаль-
нолюдські показники прав людини, до 
досягнення яких заохочуються або ж 
зобов’язуються держави. Ідеться про сво-
єрідні взірці (зразки, еталони), на які по-
кликані орієнтуватися у своїй діяльності 
різні держави та інші учасники суспільно-
го життя [8, c. 19].
Перший із цих документів – Загальна 

декларація прав людини – був прийнятий 
і проголошений резолюцією 217 A (111) 
Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 
1948 року. Саме цей день щорічно відзна-
чається в усьому світі як Міжнародний 
день прав людини. Показово, що у пре-
амбулі Загальної декларації прав людини, 
яка зазвичай визнається найголовнішим 
джерелом таких стандартів, зазначено, що 
ця Декларація прийнята як «взірець, від-
повідати якому мають прагнути всі народи 
та держави» [8, c. 19].
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Як слушно зазначає В.Ф. Погорілко, За-
гальна декларація прав людини є продук-
том повоєнних роздумів, надій і сподівань 
людства. Ігнорування та пряме порушення 
прав людини в низці країн на національно-
му, а потім і світовому рівнях напередодні 
та під час Другої світової війни об’єктивно 
спонукали людство створити відповід-
ні міжнародні загальновизнані стандарти 
з прав людини шляхом прийняття між-
народно-правових актів, які визначали б 
і гарантували певне коло найважливіших 
прав і свобод. Загальна декларація – це 
акт самозбереження людства, реакція на 
фашизм, тоталітаризм, диктатуру і поді-
бні негативні явища, згубні для людини та 
людства, і водночас – це якісно новий люд-
ський вимір, нова міра гідності людини, 
новий рівень людської свідомості і буття, 
нижче якого людина не повинна сходити, 
оскільки там може бути інший світ – не-
людський з погляду сучасної людини.
Правова сутність цього акта, як вказує 

В.Ф. Погорілко, є багатоплановою, однак 
вона має насамперед три найважливіші ас-
пекти:
− найменші порушення будь-яких ви-

дів основних прав і свобод щодо будь-
якої людини ведуть або можуть вести до 
порушення всієї системи прав і свобод і 
зрештою до трагічних акцій щодо всього 
людства. Тому повинен бути надійний ме-
ханізм захисту кожного з основних видів 
прав людини, повинен діяти принцип «Усі 
права людини – для кожного»;
− поряд із національними засобами за-

безпечення і гарантування прав, передусім 
національними конституціями, законами 
і судами (як основними гарантами прав), 
повинні діяти міжнародно-правові спосо-
би і засоби гарантування прав як фактори 
недопущення, відвернення внутрішньо на-
ціональних конфліктів, згубних для націй;
− визнаючи людину найвищою соціаль-

ною цінністю і поважаючи її права, народи 
світу (Об’єднані Нації) завдяки Декларації 
повинні сприяти не лише збереженню лю-
дини і людства, а й соціальному прогресо-
ві, поліпшенню умов життя при більшій 
свободі [9, c. 7].
Загальна декларація прав людини й нині 

є документом унікальним. Це перший між-
народний акт, у якому викладені грома-
дянські, політичні, соціально-економічні 
та культурні права людини. Принциповою 
засадою Загальної декларації є рівність 
правового статусу людей. «Усі люди, – за-
значається у ст. 1 Декларації, – народжу-
ються вільними і рівними за своєю гід-
ністю та правами. Вони наділені розумом 
і совістю та повинні діяти стосовно один 
одного в дусі братерства». Положення цієї 
статті визначають, що рівність і свобода 
– це невід’ємне право людини, а ідея бра-
терства проявляється в цивілізованих вза-
ємовідносинах між людьми [10, c. 17].
Оскільки Загальна декларація прав 

людини проголошена у формі резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН, вона має ре-
комендаційний характер і не може визна-
ватися юридично обов’язковою. Проте її 
не можна розглядати як звичайний ката-
лог, тобто як перелік прав і свобод люди-
ни. Адже Загальна декларація відображає 
загальну домовленість народів світу та 
відіграє важливу роль у ствердженні прав 
людини. Нині цей документ є одним із 
основних джерел права, слугує моделлю, 
що широко використовується багатьма 
суб’єктами правотворчості. Положення 
Загальної декларації втілені в більшості 
конституцій двох останніх поколінь і в за-
конах країн усіх п’яти континентів. Це до-
сить наочно проглядається, зокрема, в кон-
ституціях країн Східної Європи та держав 
з-поміж колишніх республік СРСР.
Положення Загальної декларації набули 

подальшого розвитку в низці міжнародних 
і регіональних правових актів. Насампе-
ред, у Міжнародному пакті про громадян-
ські та політичні права, Міжнародному 
пакті про економічні, соціальні та куль-
турні права, Факультативному протоколі 
до Міжнародного пакту про громадянські 
та політичні права, які були ухвалені ре-
золюцією Генеральної Асамблеї ООН 
22ООА (XXI) 16 грудня 1966 року. Ці між-
народні документи разом із Загальною де-
кларацією прав людини часто називають 
Міжнародною хартією (або Міжнародним 
біллем) прав людини [10, c. 18].
Розвиваючи положення Загальної де-
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кларації прав людини, обидва пакти по-
кладають на держави обов’язок забезпе-
чити закріплення у своїх конституціях та 
інших законах прав усіма необхідними за-
собами, у тому числі правовими.
За Міжнародним пактом про громадян-

ські та політичні права кожна держава-
учасниця зобов’язується поважати і забез-
печувати всім особам, які знаходяться в 
межах її території та під її юрисдикцією, 
визнані в ньому права незалежно від раси, 
кольору шкіри, статі, мови, релігії, полі-
тичних чи інших переконань, національ-
ного чи соціального походження, майно-
вого стану чи інших обставин (п. 1 ст. 2). 
Відповідно до Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні та культурні права 
кожна держава, яка бере в ньому участь, 
зобов’язується в індивідуальному поряд-
ку та в порядку міжнародної допомоги і 
співробітництва, зокрема в економічній і 
технічній галузях, вжити в максимальних 
межах наявних ресурсів заходів для того, 
щоб забезпечити поступово повне здій-
снення визнаних у цьому пакті прав (ст. 2).
Серед міжнародних документів регіо-

нального характеру про права людини важ-
ливе місце посідає Європейська конвенція 
про захист прав і основоположних свобод 
людини, прийнята в Римі 4 листопада 
1950 р. (Римська конвенція) та 12 прото-
колів до неї. У цих міжнародно-правових 
актах детально визначено права і свободи, 
які повинні забезпечувати держави-члени 
Ради Європи, а також міжнародний меха-
нізм їх захисту, який включає міжнародні 
організації та установи, що безпосередньо 
займаються розглядом питань, пов’язаних 
із порушенням прав і свобод людини. Так, 
з часу вступу України до Ради Європи і 
ухвалення Закону України «Про ратифі-
кацію Європейської конвенції про захист 
прав і основоположних свобод людини» 
від 17 липня 1997 р. у громадян України 
з’явилася можливість після використання 
всіх національних засобів правового за-
хисту звертатися за захистом своїх прав і 
свобод до Європейського суду з прав лю-
дини [10, c. 19].
Визнання міжнародних стандартів прав 

людини в науковій літературі розгляда-

ється як історичне надбання суспільного 
розвитку, а також як процес накопичення 
позитивного досвіду в галузі прав лю-
дини, що потребує глибокого вивчення, 
усвідомлення, пропагування і, нарешті, 
практичного використання в правотворчій 
діяльності всіх держав світу, особливо по-
сткомуністичних. Розв’язання зазначених 
проблем стосується всіх держав-членів 
міжнародного співтовариства. І одним із 
головних завдань цього процесу повинно 
стати закріплення в масовій правосвідо-
мості поняття прав людини як пріоритет-
ного порівняно з іншими соціальними цін-
ностями [10, c. 20].
Згідно з міркуваннями Дж. Донеллі, 

після завершення Другої світової війни 
проблематика систематизації та забезпе-
чення прав і свобод людини та громадяни-
на на міжнародному рівні стала одним із 
основних завдань низки міжнародних ор-
ганізацій. Причому міжнародна політика у 
сфері прав людини поступово стала зада-
вати високі стандарти для розвитку систем 
національного законодавства тих чи інших 
країн, тоді як міжнародна система захисту 
прав людини перетворилася на реальний 
фактор впливу на ті країни, у яких засвід-
чує мо факти систематичного порушення 
прав люди ни та норм міжнародног о права, 
що їх фіксують [11 , c . 699 ].
На  думку С.Л. Л исенкова, значення 

міжнародних актів, присвячених правам і 
свобод ам лю дини, у тому числі й кул ьтур-
ним,  полягає в т ому, що вони, по-перше, 
закріплюють міжнародні стандарти у 
сфері прав людини і тим самим справля-
ють значний вплив на формування змісту 
національного законодавства в цій сфері; 
по-друге, створюють міжнародно-правов е 
забезпе ченн я змісту та гарантій реал ізації  
прав і свобод людини [12, c. 92].

Âèñíîâêè
До міжнародних актів у сфері прав і 

свобод людини та громадянина належать 
Загальна декларація прав людини, при-
йнята Генеральною Асамблеєю ООН 
10 грудня 194 8 р.; Міжнародний  пакт про 
економічні, соціальні та культурні пра-
ва і Міжнародний пакт про громадянські 
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та політичні права, прийняті на XХI се-
сії Генеральної Асамблеї ООН 16 грудня 
1966 р.; Конвенція про боротьбу з дис-
кримінацією в галузі освіти, прийнята на 
XI сесії Генеральної конференції ООН з 
питань освіти, науки і культури 14 грудня 
1960 р.; Міжнародна конвенція про лікві-
дацію всіх форм расової дискримінації, 
схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 
21 грудня 1965 р.; Конвенція про ліквіда-
цію всіх форм дискримінації щодо жінок, 
прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 
18 грудня 1979 р.; Декларація прав дити-
ни, проголошена Генеральною Асамблеєю 
ООН 20 листопада 1959 р., і Конвенція про 
права дитини, схвалена на ХХХХІV сесії 
Генеральної Асамбле ї ООН 20 листопада 
1989 року. 

Змістовний аналіз зазначених докумен-
тів свідчить, що найбільш розповсюдже-
ними стандартами в системі міжнародно-
правового регулювання в контексті дослі-
джуваної проблеми є положення, що без-
посередньо стосуються ідеалів свободи, 
рівності, справедливості, вибору форм і 
шляхів реалізації конституційних прав і 
свобод. Одне з найважливіших положень, 
що прямо походить зі змісту міжнародно-
правових документів, це те, що без ви-
знання та дотримання конституційних 
культурних прав і свобод, здійснення пра-
ва на культурну ідентичність, освіту, ін-
формацію не можна гарантувати людську 
гідність, а також цілком реалізувати інші 
права та свободи людини.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
В умовах сьогодення господарюючі 

суб’єкти дедалі частіше стикаються із 
ситуаціями, які негативно впливають на 
формування та розвиток підприємництва. 
Сторони, що не можуть домовитися, шу-
кають допомоги у вирішенні конфлікту, 
звертаючись до відповідних арбітрів. Од-
нак такий споciб урегулювання суперечок 
не завжди є найбільш правильним. Так, 
судові процеси, як правило, супроводжу-
ються значними затратами коштів і часу, і 
в результаті такі суперечки завершуються 
на користь однієї зі сторін, тобто внаслі-
док прийнятого арбітром рішення інтер-
еси одного завжди залишаються незадово-
леними. На окрему увагу заслуговує аль-
тернативне вирішення господарських спо-
рів, яке дає змогу використати додаткові, 
більш гнучкі способи вирішення правових 
конфліктів і, що найважливіше, зберегти 
партнерські відносини. 
Такі способи захисту прав суб’єктів 

господарювання є додатковою гарантією 
реалізації конституційного права на вибір 
найбільш адекватного, законного варіанта 
вирішення спору. Одним з цих способів 
є формування правового механізму регу-

лювання інститутів альтернативного вирі-
шення господарсько-правових спорів, що 
забезпечуватиме об’єктивне та компетент-
не вирішення суперечок, які виникають у 
динаміці господарсько-правових відно-
син. 
Дослідження проблематики, пов’язаної 

з поняттям «медіація», її сутності, пере-
ваг має теоретичне та практичне значення, 
адже проблема ефективного вирішення 
конфліктів завжди гостро стояла перед су-
часною системою державного правосуддя. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Ця проблематика цікавить багатьох ві-

тчизняних і зарубіжних дослідників, прак-
тичних діячів, серед яких слід виділити 
роботи В.М. Баранової, Р.Г. Коваля, С.Ф. 
Здорожньої, С.С. Алексєєва, В.П. Гриба-
нова, Н.С. Кузнецова, Г.В. Єрьоменка, С.Д. 
Могилевського, А.Я. Пилипенка, Л.Л. Не-
скородженої, О.С. Янкова, Н.П. Осіпової 
та інших.
Зацікавленість цим питанням відпо-

відає прагненню України до гармонізації 
національного законодавства із законодав-
ством Європейського Союзу.
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У статті досліджено поняття, переваги медіації (посередниц-
тва) як альтернативного способу вирішення господарських спо-
рів; її сутність та можливості застосування в Україні. 

Ключові слова: медіація, альтернативне вирішення спорів, 
спір, посередник.

В статье исследованы понятие, преимущества медиации (по-
средничества) как альтернативного способа решения хозяйствен-
ных споров; ее сущность и возможность применения в Украине.

Ключевые слова: медиация, альтернативное разрешение спо-
ров, спор, посредник.

The article analyzes question of notion, the adventages of media-
tion as an alternative way to solve commercial disputes. The essence 
and possibility of using this method of solving disputes in Ukraine is 
carried out.

Keywords: mediation, alternative settlement of disputes, dispute, 
mediator.

Ñóòí³ñòü ìåä³àö³¿ ïðè âèð³øåíí³ 
ãîñïîäàðñüêèõ ñïîð³â òà ¿¿ ïåðåâàãè 
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Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Подальшого розроблення потребує ви-

значення правових дефініцій медіації та 
диференціація її переваг. Важливим є вне-
сення пропозицій на основі дослідження 
до чинних нормативно-правових актів, що 
регулюють господарсько-правові право-
відносини.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є визначення сутності та 

значення процесу медіації (посередни-
цтва), дослідження головних переваг меді-
ації як альтернативного способу вирішен-
ня господарських спорів порівняно з судо-
вими процедурами, визначення правових 
дефініцій медіації як одного з найбільш 
ефективних методів сучасного вирішення 
юридичних конфліктів.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Захист прав і законних інтересів може 

здійснюватися різними способами, які 
особа може вільно обирати. Однак разом 
із першочерговим правом кожної людини 
та громадянина на судовий захист, необ-
хідною умовою створення ефективної сис-
теми захисту порушених прав є розвиток 
правового механізму регулювання інсти-
тутів альтернативного вирішення госпо-
дарських спорів. Сучасна концепція систе-
ми врегулювання спорів зокрема й шляхом 
медіації заохочує сторони до самостійного 
пошуку взаємоприйнятних рішень, адже 
змагальні методи врегулювання спорів у 
судах часто є економічно високовитрат-
ними як для держави, так і для суб’єктів 
господарської діяльності.
Такий спосіб вирішення спорів як ме-

діація з’явився вперше наприкінці 70-х 
років у США. У Європі впровадження ме-
діації розпочалося у 80-х pоках. На сучас-
ному етапі програми примирення успішно 
діють у Норвегії, Фінляндії, Великій Бри-
танії, Австрії, Німеччині, Франції, Бель-
гії та закріплені на рівні національного 
законодавства. Зокрема, в Австрії у 2004 
р. було прийнято спеціальний закон про 
цивільно-правову медіацію, який об’єднав 

у собі норми, що регулюють процедуру 
медіації, зосереджені в різних норматив-
них актах. У США прийнято Єдиний закон 
про медіацію, який об’єднав понад 2500 
існуючих до цього в Америці за конів, що 
регулювали посередницьку діяльність у 
різних штатах [1, с. 4]. РФ першою з країн 
колишнього СРСР 27 липня 2010 р. при-
йняла Федеральний закон «Про альтерна-
тивну процедуру врегулювання спорів за 
участю посередника (процедуру медіа-
ції)», яким чітко встановлено правові умо-
ви для вирішення конфліктних ситуацій за 
допомогою медіації.
На відміну від багатьох інших країн, де 

медіація досягла вже цілком суттєвого роз-
витку, у нас вона є в процесі розвинення. В 
Україні створюються спеціальні служби з 
мирного розв’язання найрізноманітніших 
конфліктів. Зокрема, функціонують Укра-
їнський центр медіації (УЦМ) при Києво-
Могилянській бізнес-школі, Український 
Центр Порозуміння, а також у багатьох 
обласних центрах України функціонують 
служби медіації.
Варто зазначити, що 3 липня 2013 р. в 

Україні було зареєстровано законопроект 
про медіацію, метою якого є введення на 
законодавчому рівні інституту медіації 
в Україні, створення правових умов для 
застосування відповідної процедури. До-
кумент визначає правові основи запрова-
дження проведення позасудової процеду-
ри врегулювання конфліктів за взаємною 
згодою сторін медіації та за участю посе-
редника (медіатора), визначає її принци пи 
і порядок проведення, а також правовий 
статус медіатора.
Відповідно до законопроекту під понят-

тям «медіація» слід розуміти процедуру 
альтерна тивного, добровільного врегулю-
вання спорів, вирішення конфліктів шля-
хом ведення переговорів між сторонами 
конфлікту (спору) за допомогою одного 
або декількох медіаторів (посе редників) з 
метою досягнення сторонами взаємоприй-
нятного рішення про врегулювання кон-
флікту (спору) або усунення спричиненої 
конфліктом (спором) шкоди   [2]. Тобто це 
особли вий процес переговорів, коли до 
вирішення спірного питання залучається 
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нейтральна третя сторона (медіатор), яка 
володіє методологією роботи з інтересами 
у переговорах.
Слово «медіація» походить від латин-

ського «mediatio» – посередництво; ана-
логічне значення мають слова «mediation» 
(англ.), «médiation» (фр). У соціальній 
психології вчені розглядають медіацію як 
специфічну форму регулювання спірних 
питань, конфліктів, узгодження інтересів. 
Так, Х. Бесемер визначив медіацію як тех-
нологію вирішення конфлікту за участю 
нейтральної третьої сторони. Більшість 
учених визначають медіацію – як певний 
підхід до розв’язання конфлікту, у яко-
му нейтральна третя сторона забезпечує 
структурований процес, аби допомогти 
конфліктуючим сторонам прийти до вза-
ємно прийнятного вирішення спірних пи-
тань [3, с. 61 ].
Як визначає С.Ф. Задорожня, медіаці-

єю є метод мирного вирішення спорів за 
допомогою незалежної третьої особи або 
установи, що використовується сторонами 
[4, с. 35].
На думку Г.В. Єрьоменко, медіація − це 

процес переговорів, коли до вирішення 
спірного питання залучається нейтральна 
третя сторона − медіатор (посередник), 
яка веде цей переговорний процес, вислу-
ховує аргументацію сторін щодо суті спо-
ру, активно допомагає сторонам зрозуміти 
свої інтереси, оцінити можливість компро-
місів і самостійно прийняти рішення, що 
задовольнить усіх учасників переговорів 
[5]. Тобто, медіація − це один із так званих 
альтернативних (позасудових) способів 
урегулювання спорів, ефективність якого 
є дуже високою.
Іноді медіація − це єдина можливість 

досягти домовленостей у разі, якщо сто-
рони не бажа ють зустрічатися і вести пе-
реговори особисто. Від інших способів 
позасудового вирішення спорів вона ви-
різняється тим, що посередник не визна-
чає, хто зі сторін конфлікту правий, а хто 
ні, не ви носить для сторін обов’язкового 
рішення та не примушує їх до досягнення 
угоди [6, с. 63].
Медіація визначається як переговори 

за участю нейтрального посередника (ме-

діатора), добровільний і конфіденційний 
процес, у якому нейтральна третя сторона 
(медіатор) допомагає конфліктуючим сто-
ронам досягти взаємоприйнятої угоди, як 
метод, за яким сторони управляють і воло-
діють самим процесом і його результатами 
– угодою, тобто нічого не вирішується без 
згоди сторін [7]. Медіація – це діяльність 
професійних посередників, які спрямову-
ють учасників юридичного спору до комп-
ромісу й урегулювання спору самостійно 
самими сторонами [8]. 
Під поняттям «медіація» (посередни-

цтво) ми розуміємо добровільний, кон-
фіденційний, неформальний спосіб ви-
рішення господарських та інших спорів 
за допомогою нейтрального посередника 
(медіатора), який допомагає конфліктую-
чим сторонам досягти взаємного компро-
місу.
Можна виділити основні ознаки медіа-

ції як альтернативного вирішення спорів: 
урахування інтересів сторін спору; автоно-
мія волі сторін у виборі посередника, обго-
воренні доказів один до одного, відпрацю-
ванні взаємовигідного рішення; медіатор 
створює конструктивні обставини на пере-
мовах, спрямовує та пом’якшує дискусію; 
медіатором може бути тільки нейтральна 
особа, яка не є учасником господарського 
спору; посередництво передбачає пошук 
взаємовигідного рішення, тому не тільки 
медіатор, а й сторони спору повинні про-
понувати свій вихід із конфліктної ситуа-
ції; процедура медіації може бути припи-
нена, сторони завжди можуть відмовитися 
від посередництва і звернутися до держав-
ного або третейського суду для вирішення 
господарського спору.
Сутність медіації полягає в тому, що 

сторони спору мають можливість за допо-
могою посередника провести переговори 
та досягти згоди, не звертаючись до суду; 
сторони активно беруть участь у її процесі 
на основі діалогу, а не конфронтації як при 
судовому вирішенні спору. Отже, медіація 
від самого початку не передбачає доміну-
вання однієї сторони над іншою і забезпе-
чує перемогу обом сторонам.
Важливо, щоб сторони особисто брали 

участь у медіації, бажано − за сприяння 



65

 Цивільне право і цивільний процес

юристів, які, ураховуючи усі досягнуті до-
мовленості, допоможуть правильно склас-
ти остаточну угоду в разі врегулювання 
спору. За взаємною згодою сторін можуть 
залучатися інші особи, наприклад, спеці-
алісти, чия присутність допоможе краще 
зрозуміти ситуацію. Нейтральна третя 
сторона у процедурі медіації має фунда-
ментальне значення, адже вона сприяє 
проведенню переговорів між сторонами 
таким чином, щоб ті могли самостійно 
віднайти рішення у спорі. Медіатор ор-
ганізує процес переговорів таким чином, 
щоб допомогти виявити та проаналізувати 
справжні інтереси сторін, що іноді мають 
набагато більше значення, ніж правові 
позиції. Через те що сторони не завжди 
готові говорити одна з одною про власні 
пріоритети, без такої допомоги їм часто не 
обійтися [ 4].
Процедуру медіації можна поділити на 

кілька стадій: попередня (вступна стадія, 
що передбачає роботу з двома важливими 
компонентами: налагодження контактів 
зі сторонами та організація простору для 
проведення медіації); відкриваюча (збір 
інформації, медіатор знайомить учасників 
із процедурою медіації та її принципами, 
обговорює зі сторонами відповідні пра-
вила); середня (спільний пошук шляхів 
вирішення спору, визначення та віднай-
дення варіанта, який задовольнить обидві 
сторони конфлікту); заключна (укладення 
угоди, яка офіційно закріплює досягнуте 
порозуміння, підбиття підсумків). На дум-
ку М. Кузьміної, вважати медіацію завер-
шеною можна лише в разі, коли її умови 
будуть не лише погоджені, а й фактично 
виконані сторонами в добровільному чи 
примусовому порядку [9, с. 60].
Медіація проводиться за взаємною зго-

дою сторін на підставі принципів конфі-
денційності, добровільної уча сті, рівності 
сторін, їх самовизначення та співробітни-
цтва, незалежності, нейтральності та толе-
рантності медіатора. Її метою є досягнення 
консенсусу, прийнятного для обох сторін.
Розкривши зміст медіації, слід визна-

чити основні переваги цього способу аль-
тернативного вирішення господарських 
спорів.

До переваг медіації, порівняно з інши-
ми способами вирішення господарських 
спорів, можна віднести такі:

- економія грошових витрат (вартість 
медіації менша, ніж розміри судових ви-
трат);

- економія часу (строки вирішення гос-
подарських конфліктів за допомогою меді-
ації коротші, ніж при судовій процедурі);

- оперативність, мобільність, гнучкість 
у вирішенні спорів (дає змогу сторонам 
прийняти компромісне рішення, на відмі-
ну від рішення суду, яке є обов’язковим до 
виконання);

- спрошена процедура розгляду спору, 
універсальність, ефективність;

- конфіденційність діяльності медіатора 
(інформація, отримана медіатором під час 
проведення медіації не може бути розголо-
шена ним без попередньої згоди сторін); 

- можливість участі у вирішенні кон-
флікту не тільки юристів, а й інших спе-
ціалістів у галузі економіки та ринкових 
відносин (сприяє пошукові компромісного 
рішення, що задовольнить інтереси кож-
ної зі сторін);

- досягнення виключно сторонами вза-
ємоприйнятого рішення;

- мінімум формальних чинників;
- можливість відмовитися від медіації 

та звернутися до суду;
- психологічний комфорт учасників 

спору;
- збереження дружніх і стабільних май-

бутніх партнерських відносин (позитивне 
вирішення конфлікту при медіації перед-
бачає задоволення вимог кожної сторони).
Перевагою медіації є також те, що за-

мість рішення ззовні сторони знаходять 
своє взаємовигідне рішення. Замість бо-
ротьби за правоту відбувається конструк-
тивна робота над вирішенням конфлікту. 
При цьому медіація не обмежується пред-
метом спору, вона повинна враховувати 
також і приховані причини виникнення 
конфліктної ситуації, до переговорного 
процесу можуть залучатися треті особи, 
які до цього часу не брали участі в судо-
вому провадженні. Якщо вирішення кон-
флікту розробляється сторонами самостій-
но, то це сприймається учасниками більш 
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схвально та збільшує шанси на збережен-
ня міцних відносин у майбутньому [3].
Ефективність медіації визнана європей-

ським співтовариством, що рекомендує її 
впровадження як основного методу аль-
тернативного вирішення спорів на досудо-
вому етапі або під час судового розгляду.
Прийняття спеціального Закону Украї-

ни «Про медіацію» є на сьогодні нагаль-
ною потребою у зв’язку з тим, що завдяки 
перевагам медіації, а саме: суттєва еконо-
мія часу та коштів, мінімум формальних 
чинників, досягнення виключно сторона-
ми взаємоприйнятного рішення, добро-
вільність і неупередженість процедури, в 
Україні є можливим сформувати правову 
основу для швидкого та ефективного вре-
гулювання конфліктів (спорів).
Відповідно пропонуємо внести допо-

внення до Господарського процесуально-
го кодексу України (Відомості Верховної 
Ради України, 1992 р., № 6, с. 56 ): статтю 
65 доповнити: «пунктом 2) роз’яснює сто-
ронам право на проведення медіації та її 
наслідки» і далі по тексту.
На рівні організацій (компаній) меді-

ація дає змогу досить вдало вирішувати 
трудові спори, а також будь-які конфлікти, 
пов’язані з відносинами між власниками, 
керівниками, підлег лими, а також при за-
лагодженні конфліктів із клієнтами. Меді-
ація довела свою ефекти вність при вирі-
шенні спорів, пов’язаних із захистом прав 
споживачів.
Отже, медіація як альтернативний спо-

сіб вирішення господарських спорів, має 
чимало переваг. Однак є певні обмеження 
в її застосуванні:

- якщо у спорі бере участь три і більше 
сторін, то не бажано застосовувати медіа-
цію (адже три сторони примирити важко);

- якщо одна зі сторін спору з початку 
його виникнення не налаштована на комп-
роміс і не бажає робити спроби вирішити 
конфлікт мирним шляхом;

- якщо потрібно публічно оголосити 
про конфлікт між сторонами спору;

- якщо тільки одна сторона вступає у 
процес добровільно.
Багато правознавців вважають, що ме-

діація можлива лише в державах із роз-

винутою економікою, де люди керуються 
ринковими відносинами, з метою отри-
мання прибутку, а більшості українського 
населення це не властиво. Однак у нас є 
величезні можливості для розвитку наці-
ональної медіації попри те, що є супротив 
усьому новому, невідомому [10].
Варто зазначити, що незважаючи на іс-

нування великої кількості публікацій із 
цієї про блематики, є певний інформацій-
ний вакуум, оскільки більшість джерел 
мають загальний характер без необхідної 
конкретики. Тому досить важко чітко зро-
зуміти сутність, процедуру застосування 
медіації, що зумовлює певні складнощі 
застосування такого способу позасудового 
вирішення спорів. 
Доцільно зазначити, що чинне законо-

давство не виключає можливості застосу-
вання інституту медіації в Україні (укла-
дення мирової угоди, відмови від позову, 
визнання позову тощо). Вітчизняне зако-
нодавство передбачає можливість укла-
дення мирової угоди, яка на перший по-
гляд дуже подібна до медіаційної. Однак 
мирова угода затверджується судом, тобто 
наявна участь держави у врегулюванні 
спору та відповідні наслідки у зв’язку з 
її невиконанням. Укладання медіаційної 
угоди не вимагає участі держави у врегу-
люванні спору та породжує інші наслідки 
в разі її невиконання.
На нашу думку, прийняття закону про 

медіацію може відіграти велику роль у 
розвиткові ме діації в Україні. Адже це 
певним чином вплинуло б на готовність 
самих сторін спірних від носин сприйма-
ти процедуру примирення як ефективний 
легалізований шлях подолання кон флікту. 
Це також дало б змогу зробити медіацію 
більш доступною для лідерів бізнесу та 
ринку, показати пріоритет альтернативно-
го вирішення господарських спорів.

Âèñíîâêè
Запровадження медіації на законо-

давчому рівні сприятиме ефективному 
розв’язанню конфліктів, забезпечить ре-
альне впровадження в життя досягнутих 
рішень і, що найважливіше, збереже нор-
мальні взаємовідносини між сторонами. 
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Медіація має більше переваг ніж недолі-
ків. Її суть полягає в тому, що сторони 
спору беруть участь у відповідному про-
цесі на основі діалогу, а не конфронтації, 

як при судовому вирішенні спору. Отже, 
медіація не передбачає домінування од нієї 
сторони над іншою і забезпечує виграш 
обом сторонам. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Насилие присуще любому человеческо-

му обществу. Формы, которые принимает 
насилие, как во взаимоотношениях между 
отдельными личностями, так и целыми 
группами людей, очень разнообразны: 
от преступности, которую государство 
старается контролировать посредством 
деятельности полиции, до полномасштаб-
ных конфликтов между организованными 
вооруженными группировками. Но суще-
ствует единственная, общая для всех си-
туаций, характерная черта: насилие всегда 
порождает страдание [1, c. 243].
Многие государства в ходе своей исто-

рии сталкивались с ситуациями внутрен-
ней напряженности и борьбы, которые 
иногда были насколько серьезными, что 
угрожали фундаментальным интересам 
государств. Эти ситуации, характери-
зующиеся актами восстаний и насилия, 
совершенными более или менее органи-
зованными группами, воюющими или с 

властями, или между собой, отличаются 
от немеждународных вооруженных кон-
фликтов, в которых насилие является бо-
лее интенсивным. Для того чтобы завер-
шить такие внутренние конфронтации и 
восстановить порядок, власти часто при-
бегают к массированной помощи полиции 
или даже вооруженных сил. Неизбежным 
результатом этого является ослабление 
принципа верховенства права, отмеченное 
серьезными, широкомасштабными нару-
шениями прав человека, причиняющи -
ми повсеместные страдания населению 
[2, c. 455].
Примерами напряженности и беспоряд-

ков являются мятежи, в том числе демон-
страции без согласованного плана с само-
го начала; отдельные спорадические акты 
насилия в противоположность военным 
операциям, проводимым вооруженными 
силами или вооруженными группами; и 
другие акты подобного рода, включая, в 
частности, широкомасштабные аресты 
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людей за их деятельность или мнения [3, 
c. 54]. В качестве практического приме-
ра ситуации беспорядков внутри страны 
можно привести события, произошедшие 
в Молдове 7 апреля 2009 г. после объявле-
ния результатов президентских выборов. 
В ходе данных беспорядков были аресто-
ваны более 1 тыс. людей, которых пытали 
и содержали в негуманных условиях [4]. 
Также здесь можно упомянуть и украин-
ские беспорядки в конце 2013 – начале 
2014 г., вследствие которых пострадало 
огромное количество мирных людей.

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé
Проблемам касательно беспорядков 

внутри страны и ситуаций внутренней 
напряженности посвящены работы мно-
гих иностранных и отечественных уче-
ных. Среди последних следует отметить 
В.Г. Буткевича, О.В. Буткевича, В.Н. Дени-
сова, Л.Д. Тимченко, В. Гамураря, О.Н. То-
лочко, М.М. Гнатовського, О.В. Касинюк, 
Д.И. Кулебу, В.М. Репецкого, Н.В. Дреми-
ну, В.П. Базова, Т.Р. Короткого, В.М. Лиси-
ка и других. 

Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè
Целью статьи является осуществление 

юридического анализа международно-
правовых актов, которые прямо или кос-
венно имеют отношение к ситуациям на-
пряженности и беспорядков внутри стра-
ны, а также рассмотрение деятельности 
МККК в подобных ситуациях.

Èçëîæåíèå îñíîâíîãî ìàòåðèàëà 
èññëåäîâàíèÿ 
Первоначально, в 1864 г., международ-

ное гуманитарное право охватывало сво-
ей защитой только лиц, пострадавших в 
войнах между государствами. До Первой 
мировой войны МККК практически не 
проводил различие между гражданской 
войной и внутренними беспорядками. 
Первый раз МККК предпринял действия 
по оказанию помощи значительному чис-
лу гражданских лиц, пострадавших в ходе 
таких беспорядков, когда отправил при-
пасы в Черногорию, чтобы помочь бе-
женцам, покинувшим Герцеговину в 1875 

году. Между Первой и Второй мировыми 
войнами делегаты МККК проводили посе-
щения лиц, заключенных в тюрьму в связи 
с внутренними беспорядками или напря-
женностью в следующих странах: Ирлан-
дия (1923 г.), Польша (1924 г.), Черногория 
(1924 г.), Италия (1931 г.), Австрия (1934 г.), 
Германия (1935 и 1938 гг.) и Литва (1937 г.) 
[5, c. 14].
В своей XIV Резолюции 10-я Между-

народная конференция Красного Креста 
(Женева, 1921 г.) заявила, что, Красный 
Крест признает, что все жертвы граждан-
ской войны или подобных беспорядков 
имеют право, без всякого исключения, на 
помощь в соответствии с главными прин-
ципами Красного Креста.
В этом же направлении работали и по-

следующие международные комиссии экс-
пертов:

- Комиссия экспертов по вопросу помо-
щи политическим заключенным, Женева, 
1953 г.;

- Комиссия экспертов по вопросу о при-
менении гуманитарных принципов в слу-
чае внутренних беспорядков (1955 г.).
Главным вопросом, который МККК по -

ставил перед экспертами, был вопрос о 
том, возможно ли уточнить понятие «во-
ору женный конфликт» таким образом, что -
бы возможно было определить момент, ко-
гда ст. 3 становится применимой с право-
вой точки зрения в случае внутренних бес-
порядков и, как следствие, возможна ли в 
этих ситуациях деятельность МККК в том 
виде, в каком она предусматривается ст. 3.
Комиссия сочла, что ситуации внутрен-

них беспорядков с трудом вписывались в 
рамки защиты, предусмотренной ст. 3. Од-
нако, ввиду того, что подобные ситуации 
становятся все более частыми, необходи-
мо, чтобы у МККК была возможность дей-
ствовать в них, будучи уверенным, что его 
гуманитарные акции не будут расценены 
как «вмешательство в сферу поддержания 
внутреннего порядка» [6, c. 112].
Для осуществления гуманитарной дея-

тельности МККК необходимо было ис-
кать правовую базу, которая содержится в 
международно-правовых документах, но 
не в ст. 3.
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По мнению Комиссии, эта база содер-
жится в нескольких источниках:

• XIV Резолюция X Международной 
Конференции Красного Креста (1921 г.);

• Преамбула Гаагских конвенций 1899 
и 1907 гг., которая ссылается на «принци-
пы международного права, поскольку они 
вытекают из установившихся между обра-
зованными народами обычаев, из законов 
человечности и требований общественно-
го сознания»;

• Всеобщая декларация прав человека 
(1948 г.), которая позволяет обосновывать 
деятельность Красного Креста соблюде-
нием гуманитарных принципов при лю-
бых обстоятельствах, независимо от при-
менимости юридических норм, содержа-
щихся в Конвенциях;

• Уставы Международного Движения 
Красного Креста и Международного Ко-
митета Красного Креста.
Статья VII Устава Международного 

Движения Красного Креста (1928 г.) пред-
усматривала: «МККК будет продолжать 
являться нейтральным посредником, чье 
вмешательство признано как необходи-
мое, особенно во время войны, граждан-
ской войны или гражданской борьбы». Та-
кие же положения существуют и в статье 
VI пересмотренного Устава Международ-
ного Движения Красного Креста (1952 г.), 
и в новом Уставе 1986 г. [5, c. 16-17].
Хотя Комиссия и не дала более точно-

го определения условий применения ст. 
3, которое позволяло бы распространить 
ее на внутренние беспорядки, но она без 
колебаний подтвердила необходимость 
деятельности МККК при любых обстоя-
тельствах для обеспечения соблюдения 
основополагающих гуманитарных прин-
ципов [6, c. 114];

- Комиссия экспертов по вопросу о по-
мощи жертвам внутренних конфликтов 
(1962 г.).
Данная Комиссия не сочла необходи-

мым выработать определение «внутрен-
них беспорядков», но высказала мнение, 
что совершение действий, запрещен-
ных ст. 3, делает оправданным действия 
МККК, призванные положить им конец, 
в любое время и в любом месте. Мини-

мальные нормы, сформулированные в 
ст. 3, «должны соблюдаться в любом слу-
чае обеими сторонами» [6, c. 116].
Характеристика внутренних беспоряд-

ков была дана на первой сессии Конфе-
ренции правительственных экспертов 
по вопросу о подтверждении и развитии 
международного гуманитарного права, 
применяемого в период вооруженных кон-
фликтов, которая состоялось в Женеве в 
1971 году.
Эти конференции правительственных 

экспертов дали следующее описание вну-
тренних беспорядков [7, c. 14]: «К ним 
относятся ситуации, которые не являют-
ся немеждународными вооруженными 
конфликтами как таковыми, но в которых 
существует противостояние внутри стра-
ны, характеризующееся определенной 
степенью серьезности или продолжитель-
ности и актами насилия. Эти последние 
могут принимать различные формы, от 
спонтанного зарождения акций протеста 
до борьбы между более или менее органи-
зованными группами и властями. В таких 
ситуациях, которые не обязательно пере-
растают в открытую борьбу, власти при-
бегают к использованию многочисленных 
сил полиции или даже вооруженных сил, 
чтобы восстановить порядок внутри стра-
ны. Большое количество жертв обуслови-
ло необходимость применить минимум 
гуманитарных норм».
Что касается термина «внутренняя на-

пряженность», то он обычно имеет отно-
шение к:
а) ситуациям серьезной напряженности 

(политической, религиозной, расовой, со-
циальной, экономической и т.д.) или

b) последствиям вооруженного конф-
ликта или внутренних беспорядков [5, 
c. 12].
В обстановке внутренней напряженно-

сти использование силы государственной 
властью является превентивной мерой [8, 
c. 51]. 
Эти ситуации представляют одну из 

следующих характеристик (а возможно 
даже все из них): массовые аресты; боль-
шое количество лиц, задержанных по при-
чинам безопасности; административное 
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задержание, особенно долгосрочное; воз-
можное дурное обращение, пытки, мате-
риальные или психологические условия 
содержания под арестом, вероятно являю-
щиеся очень пагубными для физической, 
умственной или моральной неприкосно-
венности заключенных; содержание за-
ключенных в тюрьме без права перепи-
ски на протяжении длительного времени; 
репрессивные меры против членов семей 
лиц, находящихся в близком родстве с 
теми, кто был лишен свободы и упомянут 
выше; приостановка основных судебных 
гарантий либо посредством официально-
го объявления чрезвычайной ситуации, 
либо через ситуацию де-факто; широко-
масштабные меры, ограничивающие лич-
ную свободу, такие как высылка, ссылка, 
домашний арест, перемещения; заявления 
о насильственных исчезновениях; увели-
чение числа актов насилия, которые под-
вергают опасности беззащитных лиц или 
распространяют страх среди гражданско-
го населения [5, c. 12-13].
В ходе данного Совещания МККК 

предложил вынести на рассмотрение экс-
пертов вопрос о принятии «Декларации 
основных прав личности в период вну-
тренних беспорядков или общественной 
опасности», которая бы закрепила осново-
полагающие принципы защиты личности, 
которые должны будут соблюдаться в лю-
бое время и при любых обстоятельствах. 
В ней воспроизводились в общем виде 
основополагающие принципы защиты, 
сформулированные в ст. 3, и добавлены 
несколько положений, касающихся обра-
щения с лицами, лишенными свободы, как 
они определены в «Минимальных прави-
лах», установленных ООН.
Проект декларации содержал запреще-

ние коллективных наказаний и репресса-
лий, а также предусматривал посещения 
заключенных представителями гумани-
тарных организаций. В нем учитывались 
также положения Международного пакта 
о гражданских и политических правах [6, 
c. 149-150].
Некоторые эксперты считали, что во-

прос, касающийся внутренних беспоряд-
ков и напряженности внутри страны, вы-

ходит за рамки Совещания, поскольку он 
не относится к вооруженным конфликтам. 
Разработка вышеуказанной декларации 
тоже подверглась критике, и в конечном 
итоге, все предложения МККК были от-
вергнуты.
На XXIV Международной Конферен-

ции Красного Креста (Манила, 1981 г.) 
была принята новая резолюция (Резолю-
ция №VI), которая вновь вернулась к во-
просу о внутренних беспорядках и напря-
женности внутри страны.
В 1990 г. на встрече группы экспертов, 

организованной Институтом прав челове-
ка университета «Або Академи» в Турку/
Або, Финляндия, была принята «Деклара-
ция о минимальных гуманитарных стан-
дартах».
Преамбула данной декларации прямо 

указывает, что нормы международного 
права, касающиеся прав человека, и гума-
нитарные нормы, применяемые во время 
вооруженных конфликтов, не обеспечи-
вают достаточной защиты людям в обста-
новке насилия внутри страны, во время 
беспорядков, напряженности и чрезвычай-
ного положения в государстве. Она также 
напоминает, что любые отступления от 
выполнения обязательств, касающихся 
прав человека, во время чрезвычайного 
положения в государстве должны оста-
ваться строго в рамках, предусмотренных 
международным правом.
Провозглашенные минимальные гума-

нитарные стандарты должны уважаться 
всеми лицами, группами лиц и органами 
власти независимо от их юридического 
статуса и без каких-либо различий небла-
гоприятного характера.
Эти минимальные стандарты являются 

прорывом в регулировании данной обла-
сти, но, к сожалению, такие важные акты, 
как общая ст. 3 к Женевским конвенциям 
и II Дополнительный протокол 1977 г., не 
содержат ни определения внутренних бес-
порядков и напряженности внутри страны, 
ни даже каких-то характеризующих черт.
Комментарий к Дополнительному 

протоколу II иллюстрирует внутренние 
беспорядки и обстановку внутренней 
напряженности на примерах подобных 
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ситуаций: «Это такие нарушения общест-
венного порядка, как демонстрации без 
заранее согласованного плана; отдельные 
и спорадические акты насилия, в отли-
чие от военных действий, ведущихся 
вооруженными силами или вооруженны-
ми группами; другие действия подобно-
го рода, включая, в частности, массовые 
аресты людей за их деятельность или 
взгляды» [21, c. 67].
В настоящей статье определение нару-

шений внутреннего порядка базируется на 
определении, данном в 1971 году. С одной 
стороны, нарушения внутреннего поряд-
ка, прежде квалифицируемые как «стол-
кновения, имеющие в некотором роде зна-
чительный и продолжительный характер», 
могут быть непродолжительными или 
хроническими и порождать гуманитарные 
проблемы продолжительного характера. 
С другой стороны, могут иметь место на-
рушения внутреннего порядка, когда го-
сударство не вмешивается с целью вос-
становления порядка. Нарушения порядка 
принимают иногда форму столкновений 
между группировками, когда государство 
непосредственно не участвует в этих на-
рушениях [1, c. 16].
Суммируя вышесказанное, можем сде-

лать вывод, что внутренние беспорядки 
существуют, когда, в отсутствие вооружен-
ного конфликта, государства используют 
вооруженные силы для поддержания по-
рядка; внутренняя напряженность суще-
ствует, когда при отсутствии внутренних 
беспорядков сила применяется как пре-
вентивная мера для поддержки уважения 
закона и порядка [9, c. 247]. Эти ситуации 
предусмотрены главным образом в нацио-
нальном законодательстве государств [10, 
c. 385].
Статья 3, общая для четырех Женевских 

конвенций 1949 г., как и Протокол II 1977 г. 
прямо предусматривают, что их нормы не 
применяются к беспорядкам внутри стра-
ны и ситуациям внутренней напряженно-
сти. Однако эти установления все же пре-
доставляют дискреционное полномочие 
правительствам отличить вооруженные 
конфликты от внутренних беспорядков 
при отсутствии независимого междуна-

родного органа, который может решить 
эту проблему [11, c. 122].
В комментарии ко II Дополнительному 

протоколу указывается, что «эти случаи 
подпадают под действие международных 
и региональных документов по правам 
человека» [21, c. 69]. Среди них можно 
выделить следующие международные 
и региональные документы: Всеобщая 
декларация прав человека, Конвенция о 
предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него, Конвенция о ликви-
дации всех форм расовой дискриминации, 
Международный пакт о гражданских и по-
литических правах, Конвенция о пресече-
нии преступления апартеида и наказании 
за него, Американская конвенция о правах 
человека, Европейская Конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод и т.д.
Большинство инструментов по правам 

человека перечисляют нормы, от кото-
рых запрещено отступать при любых об-
стоятельствах, даже в период кризиса [2, 
c. 457]. Это, как правило, нормы, подчи-
нение которым в случае внутреннего на-
силия предлагает наилучшую защиту про-
тив наиболее серьезных нарушений прав 
человека. Нормами, к которым наиболее 
часто обращались, являются право на 
жизнь, запрещение рабства, запрещение 
бесчеловечного, жестокого или унижаю-
щего обращения, особенно пыток, и прин-
цип отсутствия обратной силы уголовных 
законов [12, c. 43].
Международный Суд несколько раз на-

помнил международному сообществу о 
важности этих норм, которые он харак-
теризует в качестве «элементарных сооб-
ражений гуманности» [13, c. 22], и «норм, 
касающихся основных прав человека и 
которые являются неотъемлемой частью 
общего международного права» [14, c. 72].
Для урегулирования вопросов, связан-

ных с произвольными задержаниями и 
внесудебным содержанием под стражей, 
а также для улучшения защиты задержан-
ных были составлены «Стандартные ми-
нимальные правила поведения с заключен-
ными», принятые 30 августа 1955 г. Пер-
вым конгрессом ООН по предупреждению 
преступлений и обращению с правонару-
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шителями. Эти правила применяются без 
всяких различий по признакам расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, социального 
происхождения или политических убеж-
дений задержанного [15, c. 326].
Как Международный пакт о граждан-

ских и политических правах, так и регио-
нальные соглашения о защите прав чело-
века содержат положения, гарантирующие 
основные права задержанных лиц и под-
судимых как во время содержания под 
арестом, так и в судебном процессе [2, 
c. 458-460].
Следует обратить внимание и на си-

туации, в которых правительство ничего 
не делает для предотвращения – и даже 
поощряет – осуществления насилия од-
ними гражданскими группировками про-
тив других гражданских группировок. Это 
один из видов позволяемого государства-
ми терроризма, который встречается в не-
которых странах сегодня и который был 
широко распространен на ранних этапах 
эволюции фашизма в Европе.
Характерной чертой беспорядков и на-

пряженности является то, что взаимоотно-
шения сторон не очень ясны. В большин-
стве случаев не существует целой, хорошо 
организованной группы, которую можно 
назвать «диссидентской» стороной, но та-
кая группа есть на стороне правительства. 
В таких условиях гуманитарное право и 
права человека непосредственно приме-
няются только к правительственной сто-
роне, но не к другим участникам, – хотя 
на каждого возложена общая обязанность 
уважать права других индивидов [16, c. 
246-247].
Идея сгруппировать вместе основ-

ные права человека, как они изложены 
международным правом прав человека и 
международным гуманитарным правом, 
в едином своде правил, имеющем форму 
декларации, имела намерением улучшить 
защиту людей, пострадавших от внутрен-
него насилия, и была благосклонно вос-
принята государствами – членами ОБСЕ. 
В Московской декларации 1991 г. они 
отказались от своего права отступать от 
гарантий прав человека, закрепленных в 
нормативных актах, участниками которых 

они являются [17]. Кроме того, на Буда-
пештском саммите 1994 г. они подчер-
кнули важность декларации, излагающей 
минимальные стандарты, применимые во 
всех ситуациях. Такая декларация, кото-
рую упомянутые государства предложили 
принять в рамках ООН, объединила бы в 
себе соответствующие нормы междуна-
родного права прав человека и междуна-
родного гуманитарного права [18].
Трудности, связанные с применением 

права прав человека во время внутренних 
беспорядков и напряженности, проис-
ходят из того факта, что эта совокупность 
норм права не предусматривает системы 
защиты, сравнимой с той, которая создана 
в международном гуманитарном праве.
Во-первых, в соответствии с положе-

ниями договоров о правах человека госу-
дарства в исключительных обстоятель-
ствах могут принимать меры в отступле-
ние от своих договорных обязательств, 
касающих ся некоторых прав человека 
[19, c. 499]. Даже будучи мотивированной 
серь езной необходимостью и пропорцио-
нальностью, возможность ограничения 
некоторых прав человека в чрезвычайных 
ситуациях неизбежно ослабляет защи-
ту лиц. Несмотря на то, что существуют 
основные права человека, которые не мо-
гут быть ограничены, временное приоста-
новление действия других прав человека 
может способствовать созданию ситуа-
ции, в которой эти основные права будут, 
вероятно, нарушены. Этот риск увеличи-
вается, когда государство способно вре-
менно ограничить права без соблюдения 
формальных и материальных условий, 
оправдывающих такое ограничение.
Во-вторых, международное право прав 

человека является обязательным для госу-
дарств и их представителей, которые об-
ладают монополией на применение силы. 
Тем не менее, негосударственные акторы 
во время внутренних беспорядков могут 
также прибегать к насильственным дей-
ствиям, которые обычно направлены про-
тив властей, но могут также быть направ-
лены против людей и имущества, которое 
не имеет никакого отношения к властям. 
В апреле 2004 г. демонстранты расправи-
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лись самосудом с мэром города Льяве в 
Перу. Акты самосуда были также в Боли-
вии, Гватемале и Мексике. Степень, до ко-
торой негосударственные актoры связаны 
правом прав человека, представляется не 
очень отчетливой. Защита прав человека, 
следовательно, может выглядеть ассиме-
тричной, поскольку она не регулирует по-
ведение негосударственных актoров, свя-
занных внутренним правом, особенно уго-
ловным правом, которое предусматривает 
наказание за насильственные действия 
против физических лиц и имущества.
В-третьих, нормы права прав человека 

не уделяют должного внимания особен-
ностям отдельной ситуации, например, 
ситуации, предполагающей беспорядки 
или напряженность. Недостаток подроб-
ных имплементирующих предписаний, 
которые предусмотрены договорами по 
международному гуманитарному праву, 
может утруднить имплементацию вышеу-
помянутых норм.
Применение силы и огнестрельного 

оружия представляет, возможно, одну из 
наибольших угроз физическим лицам 
во время внутренних беспорядков и на-
пряженности. Существуют стандарты, 
которые регулируют применение огне-
стрельного оружия в правоохранительной 
деятельности. Международные директивы 
включают «Основополагающие принципы 
по применению силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами право-
охранительных органов», принятые ООН 

в 1990 г., и кодекс поведения для таких 
должностных лиц, принятый в 1979 году. 
В частности, эти директивы ограничивают 
применение огнестрельного оружия ис-
ключительными обстоятельствами, в ко-
торых такое применение является строго 
необходимым и неизбежным для дости-
жения законной цели. К сожалению, ог-
нестрельное оружие применяется произ-
вольно во время внутренних беспорядков 
и напряженности, что неизбежно имеет 
результатом трагические последствия и 
обостряет насилие [20].

Âûâîäû
Суммируя вышесказанное, можно от-

метить, что даже вне рамок вооруженного 
конфликта индивидуумы пользуются всей 
совокупностью норм общего права, в том 
числе и всеми нормами, относящимися к 
защите прав личности. Однако в серьез-
ных кризисных ситуациях, в частности в 
ситуациях внутренних беспорядков и на-
пряженности внутри страны, правитель-
ство использует значительные силы поли-
ции или даже вооруженные силы для вос-
становления порядка. Оно может также 
ввести в действие чрезвычайное законода-
тельство и приостановить действие боль-
шинства прав для устранения опасности, 
которая угрожает существованию нации. 
В то же время, государствам запрещается 
приостанавливать действие «неизменного 
ядра» прав человека, состоящего из норм, 
не допускающих отклонений.
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Formulation of the problem 
researched

This paper addresses one of the intricacies 
of international competition law enforce-
ment, namely the diversifi cation of legal in-
struments used for bilateral cooperation. The 
argument put forward in this paper is that a 
parallel can be drawn between the internal 
and external functions of competition law. As 
competition law is not a goal as such with-
in the EU, but in general serves the optimal 
functioning of the Single Market, the func-
tion of international cooperation on competi-
tion law matters is not solely to be found in 
competition considerations, but serves other 
goals as well. Therefore, the fact that a num-
ber of different objectives are pursued may 
explain the use of several distinct instruments 
for cooperation on competition law issues. 

Latest research and publication 
concerned

The study of certain aspects of the EU law, 
within the science international law and in-

ternational economic law, has been engaged 
by such national Ukrainian authors as M.O. 
Baymuratov, N.V. Buromenskiy, V.A Vasilen-
ko, A.F. Vysockij, M.M. Hnatovskyj, V.N. De-
nisov, A.I. Dmitriev, A.S. Dovgert, A.A. Me-
rezhko, M.N. Mykiyevych, V.I. Muravjov, 
R.A. Petrov, K.V. Smirnova, L.D. Timchen-
ko, L.A. Timchenko and others. The results 
of their studies provide an opportunity to get 
a clearer picture of the international legal fea-
tures of global economic processes and place 
them in the regulation of European economic 
integration and competitive relations in par-
ticular.

Unsolved parts of the general 
research problem

As was recently demonstrated by the Euro-
pean Commission (Commission) case-law 
practice, the Commission deals with cases 
that go beyond the territorial scope of the 
European Union (EU), necessitating coopera-
tion with the competition authorities of third 
countries. This article looks at the diversifi ca-
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The article researches the general trends in International Competi-
tion Law Enforcement. The main attention was payed to the compara-
tive characteristic of bilateral, regional (the European Union) and in-
ternational levels of the competition relations regulation.
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Статтю присвячено спробі дослідити загальні тенденції за-
стосування міжнародних норм у регулюванні конкуренції на уні-
версальному рівні. Основну увагу дослідження приділено порівнян-
ню двостороннього, регіонального (Європейський Союз) і міжна-
родного рівнів регулювання конкуренції.

Ключові слова: застосування норм міжнародного конкурент-
ного права, Європейський Союз, регулювання міжнародних відно-
син у сфері конкуренції.

Статья посвящена попытке исследовать общие тенденции 
применения международных норм в регулировании конкуренции 
на универсальном уровне. Основное внимание уделено сравнению 
двустороннего, регионального (Европейский Союз) и международ-
ного уровней регулирования конкуренции.

Ключевые слова: реализация норм международного конку-
рентного права, Европейский Союз, регулирование международных 
отношений в сфере конкуренции.

International Competition Law 
Enforcement: general approach 
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tion of legal instruments used for this bilater-
al competition law enforcement cooperation. 

Formulation of the article aims
The main focus of the article will be on 

bilateral cooperation. The multilateral track 
will be touched upon, but initiatives such as 
the OECD Competition Committee and Glob-
al Forum on Competition, the International 
Competition Network (ICN), UNCTAD or 
the attempts to include competition matters in 
the WTO, will not be dealt with. Apart from 
the United States of America, the EU has de-
veloped one of the most mature competition 
regimes in the world. Secondly, EU insights 
in international competition law cooperation 
may be useful, as competition law in the EU 
itself is applied transnationally. A fi nal factor 
is that the EU has been very active in inter-
national negotiations on competition law and 
the internationalisation of competition law 
and policy.

The article will fi rst elaborate on the con-
text of international cooperation in the fi eld 
of competition law by briefl y explaining its 
necessity, benefi ts, and origins. Then a short 
overview will be given of the main axis 
around which current debates on internatio-
nal competition law cooperation revolve.

Presentation of the main 
research material

A fi rst reason why legal diversifi cation in 
bilateral competition cooperation deserves 
to be highlighted relates to the importance 
of international competition law cooperation 
in itself. The emergence of the global mar-
ket necessitates the creation of rules adapted 
to a globalised context, detached from ter-
ritorialism. As protectionist infl uences often 
obstruct this type of evolution, cooperation 
to simplify international enforcement of na-
tional rules constitutes a necessary safeguard, 
as rules are without value if they cannot be 
effectively enforced. 

The debates on international cooperation 
on competition law issues mostly focus on 
different peculiarities, such as the discus-
sion concerning bilateral versus multilateral 
cooperation, or the debate revolving around 
convergence versus cooperation. It is never-

theless also interesting to note that the EU is 
currently negotiating second generation bi-
lateral competition agreements with Switzer-
land and Canada, while at the same time ne-
gotiating MoUs with India and China, and it 
includes competition provisions in its bilate-
ral FTAs. What are the causes of this differen-
tiation and what are the benefi ts and fl aws of 
each instrument? These questions have not 
yet been fully answered from a legal perspec-
tive. A clearer view on this diversifi cation 
could help improve the effectiveness of inter-
national cooperation on competition issues, 
by making the fl aws and benefi ts of each 
approach more explicit, and being a cause 
for refl exion. Are clear goals of cooperation 
stated in advance, and is the legal instrument 
to attain that goal chosen accordingly? Or do 
other considerations determine the preferred 
instrument for cooperation? This paper will 
try to bring some clarity to this matter, aimed 
at facilitating the choice of instrument in the 
future. Apparently, the Commission itself is 
aware of this problem. According to a Com-
mission offi cial: The Directorate-General 
for Competition of the European Commis-
sion (‘DG Competition’) is now adopting 
a more strategic approach towards interna-
tional agreements tailoring the instrument 
to the real needs of the relationship and to 
facts such as the size and importance of the 
country’s economy, the intensity of the trade 
and investment relationship with the country 
concerned and the degree of maturity of its 
competition regime [1]. This implies that the 
diversifi cation of existing instruments is not 
caused by the need to tailor the agreements 
to the real needs of the relationship. Another 
question that comes to mind when reading 
this statement is who defi nes the ‘needs’ of 
the relationship? What are these ‘needs’ and 
from whose perspective are they seen? This 
article would like to provide some clarity by 
conducting a comparative analysis with a nar-
rower focus than is typically adopted. More 
precisely it will link the needs of international 
enforcement and the goals of international 
cooperation with the legal instruments used 
to attain this cooperation. 

It has been said that any system of law is 
only as effective as its enforcement mecha-
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nism and that the ‘life blood’ of competition 
law lies in its effective enforcement. In the 
fi eld of competition law, the effectiveness 
of this enforcement mechanism can be com-
pletely undone if it lacks an international 
character. This aspect of competition law en-
forcement therefore cannot be ignored. Why 
is this international dimension so valuable 
and how did it develop?

International competition law enforcement 
is necessitated fi rst of all by globalisation.[2] 
Looking at the international section of the 
website of Directorate General (DG) Com-
petition, one is confronted with the heading 
‘Facing the challenges of globalisation’.[3] 
The Commission explains its international 
engagements through the need for effective 
enforcement in a globalised economy, where 
a majority of companies operate across bor-
ders, thus affecting several distinct national 
markets. The most important anticompeti-
tive practices that have an international ef-
fect deserve to be mentioned. Firstly, there is 
the existence of international cartels. While 
no concrete recent data on the Commission’s 
international cooperation efforts in the fi ght 
against international cartels are publicly 
available, the importance the Commission 
places on fi ghting international cartels is 
clear from many of its formal and informal 
communications. For example, competition 
Commissioner Almunia invited his audience 
to ‘consider that at present my services are 
investigating over 25 cartel cases, ... only 
about half of them are limited to Europe in 
scope.’[4] Given the increase in multination-
al fi rms, and due to the potential existence of 
exclusive distribution agreements in the ter-
ritory of one state, such agreements can have 
a signifi cant impact on an international level. 
Also, multi-jurisdictional mergers are becom-
ing increasingly common. Again, the rise of 
multinational fi rms and the global economy 
increase the emergence of this type of merger 
dramatically. As increasing economic libera-
lisation leads to the removal of trade barriers, 
this creates fresh incentives for anti-compet-
itive behaviour by fi rms becoming more vul-
nerable to foreign competition. Competition 
laws thus need to supplement this liberalisa-
tion in order to protect its effects, and coop-

eration is required to avoid gaps in the legis-
lation or its enforcement.[5] This necessity is 
not only put forward by the Commission, it is 
also supported by legal doctrine, confi rming 
that assistance between states, for instance 
during investigations, proceedings or enforce-
ment action, is essential for the effective en-
forcement of national competition laws. It is 
recognised that companies as well as business 
transactions have become global, and that the 
effects of such global transactions cannot be 
confi ned to one jurisdiction.[6] Therefore, in-
ternational cooperation to ensure the compe-
titiveness of these transactions has become a 
necessity. Another factor explaining the need 
for (increased) international cooperation on 
competition matters is the proliferation of 
competition laws. Even though competition 
law is a relatively young branch of law, the 
fi rst competition laws having been enacted in 
1889 in Canada and in 1923 in Europe (Ger-
many), today over a hundred countries have 
competition laws in force. [7] This pheno-
menon increases the risk of different national 
laws being applicable to the same case. These 
legislations may be based on different legal 
or economic standards, resulting in confl ict-
ing or divergent outcomes. Although interna-
tional competition cooperation does not solve 
this problem entirely, it can foster greater un-
derstanding of different competition systems 
and can cause competition authorities to take 
into account considerations of other competi-
tion authorities. 

Not only confl icting outcomes are a con-
cern, effi ciency considerations should also be 
taken into account. International competition 
cases will often be treated simultaneously by 
several competition authorities. In order to 
avoid a duplication of effort by competition 
authorities and to reduce the procedural bur-
den on the companies involved, competition 
authorities should communicate with each 
other and coordinate their investigations to 
the largest possible extent. For instance, in 
the case of multi-jurisdictional mergers, one 
procedural problem consists of the fact that 
several national notifi cation procedures with 
different deadlines and requirements will 
have to be fulfi lled, subjecting the underta-
kings involved to both additional costs and 
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legal unpredictability. These two problems 
can be described as consequences of ‘over-
regulation’, in the sense that they are caused 
by the applicability of more than one set of 
national competition rules. However, under-
regulation can occur as well. Substantive law 
that is too lenient, restrictions in its scope of 
application or procedural enforcement dif-
fi culties can cause gaps in the protection of 
competition. Companies engaging in anti-
competitive behaviour can benefi t from these 
gaps and undermine the entire competition 
system. Again, international cooperation can 
help overcome this problem. 

The advantages of international compe-
tition cooperation by facing the challenges 
mentioned above, can be summarised as fol-
lows: a better use of resources, avoidance of 
confl icts with other laws and rulings and a 
more predictable and (cost-) effi cient out-
come, which is benefi cial to the business en-
vironment. In a broader perspective, coope-
ration can also stimulate a learning process 
that can lead to a more mature and sophis-
ticated competition system. Regular interac-
tion can lead to convergence in the economic 
and legal analysis of competition cases, and 
in this way can reduce the risk of incoherent 
rulings. Competition authorities can benefi t 
from the experience that another competi-
tion authority may have with a particular 
market or problem, even when they are not 
wor king on the same case. By stimulating 
regular contact between different competi-
tion authorities, a close working relation-
ship and mutual confi dence in each other’s 
capabilities is encouraged. This can play an 
important role in generating deeper coopera-
tion in the future. 

Another benefi t of cooperation, especially 
for younger or less established competition 
authorities, is that international cooperation 
can enhance their autonomy vis-à-vis poli-
tics, judges, and fi rms. When different natio-
nal competition authorities come to confl ic-
ting outcomes in cases, ‘[t]hen, governments 
may try to intervene; fi rms can choose fo-
rums; and judges get the ultimate say.’[8] If 
however they cooperate, and their decisions 
are ‘backed’ by other authorities, this pro-
vides the decisions with more authority and 

will make the competition authorities less in-
stitutionally dependent. 

There are also less idealistic benefi ts to 
international cooperation for the EU, such 
as more effective and effi cient enforcement 
of EU competition rules, fairer treatment of 
EU companies in foreign markets, and the 
creation of a level-playing fi eld between EU 
companies and their foreign competitors. The 
remark should be made that this section has 
dealt with the benefi ts of international com-
petition cooperation in general, not the way 
in which this cooperation should happen. 

Restrictions of competition within a state 
can be caused by anticompetitive behaviour 
situated outside the territory of that state. For 
instance, foreign fi rms may decide to divide 
a national market between them or fi x prices 
for that market, or a foreign fi rm may hold 
a dominant position and abuse it in another 
state. The fi rst strategy of states (and the EU) 
to deal with this type of situation was to uni-
laterally apply their laws extraterritorially. It 
thus needed to be determined to what extent 
these ‘foreign’ situations could be governed 
by national rules and to what extent they fell 
under the jurisdiction of the national authori-
ties.[9] The extraterritorial application of 
laws is not regulated (formally or informally) 
in a uniform manner. While this paper does 
not offer the framework to discuss all diffe-
rent approaches in detail, the situation in the 
EU will be clarifi ed briefl y. The main articles 
concerning competition law in the Treaty 
on the Functioning of the European Union 
(TFEU), Articles 101 and 102 TFEU,[10] do 
not mention whether they apply extraterrito-
rially. Therefore, the Court of Justice of the 
EU (the Court), often confi rming Commis-
sion practice, has developed their extrater-
ritorial application in its case-law.[11] Three 
legal doctrines have been put forward, two 
of which were explicitly confi rmed by the 
Court. The fi rst doctrine, the economic entity 
doctrine, was based on the nationality of the 
undertakings engaging in anticompetitive be-
haviour. Evidently this theory has its limits, 
as it cannot be applied to assume jurisdiction 
over purely non- European players distorting 
the Single Market. Therefore an alternative 
doctrine was developed, the implementation 
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doctrine. This doctrine fi nds its origins in the 
territoriality principle, and confers jurisdic-
tion to the EU over conduct having a suf-
fi ciently close link to its territory. The core 
of the doctrine is that in case agreements or 
practices are implemented within the EU and 
trade between member states is affected, they 
fall under the scope of Articles 101 and 102 
TFEU, irrespective of their geographic ori-
gin, or whether or not EU subsidiaries, (sub-)
agents or branches were used. This was clari-
fi ed by the Court in the Woodpulp case.[12] 
What actions constitute an implementation 
was clarifi ed in the Gencor case, stating that 
the mere sale in the EU is an implementation 
act, irrespective of where the sources of sup-
ply or the production plants are located.[13] 
The fi nal doctrine is recognised by the Com-
mission, but disagreement exists on whether 
it is generally confi rmed by the Court, which 
prefers to rely on the two other doctrines, as 
they are less politically sensitive. This doc-
trine is the effects doctrine, also based on the 
territoriality principle and extending jurisdic-
tion to situations where the effects in the EU 
of foreign anticompetitive actions are imme-
diate, reasonably foreseeable, and substantial. 
While noticeably widening the scope of juris-
diction, extraterritorial application of the law 
does have its obvious limits. In a globalised 
economy, with a proliferation of competition 
laws, companies will often fi nd themselves 
subject to different national laws, creating an 
excessive burden for companies, for instance 
in the case of an international merger when 
complying with all the formalities of the dif-
ferent affected states. Moreover, extraterrito-
rial application of national laws can result in 
irreconcilable remedies and diplomatic prob-
lems can arise. Another limitation is that in 
order for extraterritorial enforcement to be 
effective, very often the assistance of other 
states will still be needed, for instance du-
ring the proceedings, in gathering evidence 
or during the enforcement.

The next step was thus to fi nd a solution to 
address these problems, and this solution was 
found in international cooperation. Evidently, 
considering the sensitivity of competition law 
for states, this cooperation only developed 
gradually, and the debate is not over yet. This 

article does not seek to provide a detailed 
overview of the history of international coop-
eration on competition issues. Nevertheless, 
the issuing of a set of recommendations con-
cerning cooperation between member coun-
tries on anticompetitive practices affecting 
international trade by the Organisation for 
Economic Co-operation and Development 
(OECD) in 1967 is important to mention.[14] 
These recommendations have been revised 
on several occasions, most recently in 1995. 
They have certainly demonstrated their value. 
The content of many (bilateral) cooperation 
agreements strongly resembles the content of 
the recommendations. The recommendations 
contain detailed provisions on notifi cation, 
exchange of information, consultation and 
conciliation. 

After having reviewed the origins and 
early evolution of competition law coopera-
tion, it is time to look at the current situa-
tion. Before analysing some of the existing 
legal instruments used for bilateral competi-
tion cooperation, it is important to point out 
that cooperation is not the only option, and 
there is more than one way to do it. Today, a 
strong debate continues concerning the best 
way for competition law on a global level. In 
the author’s view, current discussions resolve 
around three main axis. 

The discussion on multilateral versus bi-
lateral cooperation naturally concerns the 
number of parties that should be involved in 
cooperation. Some of the most recurring ar-
guments for and against both tracks will be 
mentioned. As the benefi ts of one track will 
often be linked to the drawbacks of the other 
track, these two opponents will be dealt with 
together. As there are only two parties in-
volved in bilateral cooperation, it is clear that 
this environment is more benefi cial to create 
trust between the parties and to promote an 
intense level of continuous cooperation and 
interaction. In the same vein, it is logical to 
assume that cooperation and interaction will 
in general be more superfi cial in multilateral 
frameworks, as there are more and often more 
diverse partners involved than in the case of 
bilateral cooperation, where the chance is 
higher that parties are more similar. In a mul-
tilateral framework, developed and less de-
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veloped countries, in general and with regard 
to their experience with competition law, will 
be involved. As there is a greater matter of 
trust between more similar parties in bilat-
eral cooperation, this may also increase the 
chances of an evolution towards substantial 
and procedural convergence. 

On the other hand, in case of bilateral co-
operation between partners that are rather dis-
tinct, this framework is benefi cial for clauses 
involving technical assistance. As technical 
assistance is both time and resource consum-
ing, it is clear that this kind of commitment is 
more diffi cult to offer in a multilateral con-
text.

Considering the sensitive nature of com-
petition policy to nation-states – it being 
closely linked to other policy areas such as 
industrial policy and trade – and the differing 
levels of experience with it, it is foreseeable 
that in a diverse multilateral framework the 
chance to reach agreement on certain issues 
is much smaller than in a bilateral context. 
Many parties do not even agree on the goal(s) 
of competition law and its substantial func-
tions, which is the common basis needed to 
work out further issues.[15] What would be 
agreed upon would refl ect only a lowest com-
mon denominator and could have a perverse 
effect on the development of a sound compe-
tition policy. 

As mentioned before, more diverse part-
ners will be involved in multilateral discus-
sions. This also has positive implications. 
Not only does it allow to learn from a broader 
range of experiences, it also offers less deve-
loped countries, who would not be a selected 
partner for bilateral cooperation, or would not 
have suffi cient negotiation powers, to be in-
volved and have the chance to benefi t of the 
experience and expertise of others, and coor-
dinate their actions with other less developed 
countries.

Also, a true global competition culture can 
only be attained when many countries are 
involved. If a certain degree of convergence 
could be attained, even if it is a superfi cial 
one, the geographical scope would be much 
broader than in a bilateral context. As the 
economy becomes more and more globally 
integrated, bilateral agreements do encounter 

their limitations. A proliferation of bilateral 
agreements in the long term might prove to 
be counter-effective and confusing.

As mentioned, bilateral agreements are 
only concluded with a limited number of 
selected partners, but multilateral forums as 
well have their disadvantages. Some regional 
groupings have limited membership, while 
others have a small geographical scope. Oth-
ers have a substantive limitation, for instance, 
WTO and UNCTAD cooperation will only 
involve competition issues with a direct trade 
dimension.

Considering the relatively young age of 
competition law, the great diversity between 
countries that have a competition policy, 
and their national sensitivities, a multilateral 
agreement that is more than the lowest com-
mon denominator, is hard to imagine. There-
fore bilateral agreements appear to be the 
correct way to move forward at the moment, 
where appropriate in a network-environment. 
This appears to have been the evolution after 
the failure to include the Singapore issues in 
the Doha-Round.[16] This of course can and 
should be complemented by networks such as 
the ICN, whose potential should not be un-
derestimated.

The second point of discussion opposes 
substantial or procedural convergence/har-
monisation to (enforcement) cooperation. 
Convergence can be seen as ‘the tendency 
of societies to grow more alike, to develop 
similarities in structures, processes and per-
formance. It is thus a rather passive process. 
Harmonisation on the other hand can be de-
scribed as active convergence. It is conscious, 
intended and works towards a predefi ned 
standard.

The risks, costs, and inconveniencies for 
companies of having to operate in a frag-
mented global legal environment with a great 
diversity of national competition laws are ob-
vious. Substantial or procedural convergence 
would certainly simplify the international 
business environment, and make it more 
transparent and predictable while also pro-
moting better and smoother enforcement, but 
there is too little agreement globally on what 
competition law should try to accomplish and 
how it should be done. Even though there is 
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a global economy, nations ‘are at different 
stages of economic development and have 
different capabilities, perceptions, and priori-
ties.’ It is more realistic to start a process of 
convergence on a fi rm basis of daily intense 
cooperation to create trust between competi-
tion authorities and familiarity with other sys-
tems. Moreover, diversity does have benefi ts, 
‘and openness of the channels for experimen-
tation and adjustment has its own dynamic, 
pro-competitive rewards.’ Through coopera-
tion one can learn from the coexistence of 
different competition laws worldwide, and 
in this way one is continuously stimulated to 
review one’s own national competition laws. 
A minimum harmonisation would however 
not undo this benefi t. While Basedow stated 
in 2004 that a minimum harmonisation was 
the only realistic option at that time, it seems 
that the international climate is still not op-
timal to reach such level of convergence. 
Even though it is evolving rapidly, competi-
tion law is a young branch of law, and there 
is too much disagreement in the international 
community on the meaning and function of 
competition law, while national sensitivities 
continue to play a big role.

Another argument in favour of cooperation 
is that differences in substantive law are not 
the main cause of defi cits in the protection of 
competition – the main substantive problems 
being the regulation of export cartels and 
protectionist behaviour by governments – but 
the diffi culties rather lay in the enforcement 
of competition law in the international arena. 
This indicates that the most urgent problems 
to be treated are not to be found in substantive 
law issues and therefore convergence should 
not be the main priority.

Convergence as well is not a solution to 
all problems. Different factual situations in 
distinct national markets, for instance in the 
fi eld of intellectual property rights, can result 
in divergent outcomes, even if the rules ap-
plied and analysis followed are similar.

This discussion revolves around the level 
of legalisation and formalisation of the co-
operation. One continuum is the one between 
hard and soft law. A generic defi nition of soft 
law includes ‘instruments that are not legally 
binding but can produce practical and legal 

effects’. Often the place of a certain provision 
along the continuum is determined by three 
characteristics: obligation, precision, and 
delegation. Obligation measures the degree 
in which the subjects of the rule are legally 
bound by them, precision refers to the ex-
tent to which the rules unambiguously defi ne 
the required or forbidden behaviour or stick 
to vague principles, and delegation refers to 
whether or not third parties are entitled to 
implement, interpret and apply the rules. A 
second continuum is the one between formal 
and informal cooperation. Informal competi-
tion cooperation can be described as the free 
and voluntary exchange of information and 
ideas between competition offi cials. Semi-
formal and formal cooperation imply that the 
timing, scope, manner and/or content of the 
cooperation is determined in an agreement. 
This agreement can be binding to a greater or 
lesser extent, and may contain provisions of 
hard or soft law. Of course informal coope-
ration may lead to or may pave the way for 
formal cooperation, and formal cooperation 
may be complemented by informal contacts. 

One argument opposing hard law is that 
once rules are negotiated and formalised, 
they are diffi cult to change and adapt to so-
cietal evolutions, thus risking obsolescence. 
Indeed, soft rules are more fl exible in a rapid-
ly changing environment and therefore seem 
more appropriate. Furthermore, looking at 
the majority of existing agreements, the in-
ternational environment does not seem ready 
to accept the imposition of rules, and formal 
cooperation through soft law, or informal 
cooperation therefore are the leading trends 
today in international competition coopera-
tion. As will become clear, even the formal 
instruments contain rules that are so vague 
or general that they can be considered as soft 
law. On the other hand, not all aspects of co-
operation can be regulated via soft law, for 
instance the exchange of confi dential infor-
mation, which requires stronger safeguards 
against abuse.

Conclusion 
While these are the main points around 

which discussions on competition law coope-
ration revolve today, some other elements can 



83

 Цивільне право і цивільний процес

be added to the debate. One issue is whether 
cooperation should take place in full trans-
parency, or whether competition authorities 
benefi t from some degree of secrecy. Today, 
little information is available on concrete 
cases where cooperation has taken place and 
in which form this cooperation occurred. 

Another debate that might gain importance, 
is the one on enforcement versus compliance. 
While once again one does not exclude the 
other, one might wonder whether it would not 
be wise to invest on joint efforts to promote 
compliance, as cooperation on enforcement 
still seems troublesome today.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Формування правової держави вимагає 

уважного ставлення до всіх правовідно-
син в країні, серед яких надання правових 
послуг займає центральне місце. Інститут 
нотаріату покликаний забезпечити досу-
дове врегулювання цивільних правовідно-
син, тому нормативне забезпечення діяль-
ності нотаріусів має відповідати умовам 
розвітку суспільства.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Дослідження загальних питань роз-

витку інституту нотаріату здійснюють в 
Україні багато видатних науковців, серед 
яких: В.В. Баранкова, С.П. Кондракова-
та, В.Т. Маляренко, Г.С. Семаков та інші. 
Більш детально у своїх роботах цю тему 
розглядали Г.Ю. Гулєвська, Н.В. Ільєва, 
В.В. Комаров, С.Я. Фурса.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
На сьогодні чинний Закон України 

«Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. [1] 
залишився один із найбільш неузгоджених 

актів, який регулює певний вид професій-
ної юридичної діяльності. Як визначено у 
висновках Головного науково-експертного 
управління при Верховній Раді України 
від 4 червня 2013 р. щодо проекту Зако-
ну України «Про нотаріат» від 22 березня 
2013 р. №2627, внесеного народними де-
путатами України І.Г. Бережною, І.А. Го-
ріною [2], «...чинний Закон України «Про 
нотаріат», прийнятий у 1993 р., попри пев-
ні зміни до нього, не відповідає сучасним 
вимогам як щодо організації нотаріальної 
діяльності, так і щодо порядку здійснення 
нотаріальних дій», тому не варто зволі-
кати з реформуванням правової системи 
України та інституту нотаріату, який є 
невід’ємною її частиною [3]. 
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Мета статті − проаналізувати нинішній 

стан нормативного регулювання інституту 
нотаріату, визначити загальне коло питань 
щодо негайного реформування правової 
системи в Україні, у тому числі стосовно 
правового статусу окремих суб’єктів сис-
теми нотаріату.
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Невід’ємною складовою сучасної пра-

вової держави є чітке функціонування всіх 
інститутів права, зокрема інституту нота-
ріату. Інститут нотаріату − це правозахис-
ний, правозастосовний інститут, що має 
публічно-правовий характер і покликаний 
забезпечувати захист прав і законних ін-
тересів фізичних і юридичних осіб, дер-
жави шляхом вчинення нотаріусами пе-
редбачених законодавством нотаріальних 
дій. Як справедливо зазначає Ю. Терегей-
ло, «сучасний нотаріат як орган безспірної 
юрисдикції захищає суб’єктивні права й 
законні інтереси фізичних та юридичних 
осіб, надаючи правочинам публічної дові-
ри шляхом посвідчення юридичних фак-
тів, прав і документів, завдяки чому но-
таріальна діяльність виступає особливим 
видом державної діяльності» [4].
У правовій науці систему органів нота-

ріату відносять до системи правозахисних 
органів держави, тим самим підкреслюю-
чи, що для осіб, які уповноважені вчиняти 
нотаріальні дії, на першому місці повинен 
бути захист прав особи – клієнта. Особли-
вістю нотаріальної діяльності в Україні є 
перш за все наявність широкого кола по-
садових осіб, які мають право вчиняти 
нотаріальні дії, та існування неоднакового 
контролю за їхньою діяльністю. 
Унаслідок недосконалого законодавства 

та за відсутності механізму реальної від-
повідальності нотаріусів права пересічної 
людини не лише не захищають, а іноді 
(такі випадки, на жаль, не поодинокі) по-
рушують саме нотаріуси під час вчинення 
нотаріальних дій. Причини цього є неодна-
ковими для професійних нотаріусів. Так, 
діяльність державних нотаріусів більш су-
воро контролюється з боку Міністерства 
юстиції України, але вони не зацікавлені 
підвищувати ефективність своєї праці, 
особливо щодо скорочення часу на оформ-
лення нотаріальної дії, оскільки одержу-
ють невелику заробітну плату, встановле-
ну державою, а державне мито не вклада-
ється в розвиток нотаріальної контори, а 
повністю перераховується державі [5]. На 

відміну від державних нотаріусів, діяль-
ність приватних контролюється Міністер-
ством юстиції України більше на предмет 
правильності ведення діловодства, тому 
відсутній реальний механізм визначен-
ня відповідності між відповідальністю за 
роботу та відповідальністю за неналежне 
виконання приватним нотаріусом своїх 
обов’язків, що призводить до зловживання 
повноваженнями. 
Одним із проблемних питань у сфері 

регулювання діяльності приватних нотарі-
усів є відсутність у законодавстві соціаль-
них гарантій для приватного нотаріуса: він 
не має права на податковий кредит, опла-
чувані чергову відпустку та відпустку у 
зв’язку з доглядом за дитиною, компенса-
цію за листком непрацездатності тощо [4]. 
Тому приватний нотаріус вимушений роз-
раховувати лише на власний прибуток, що 
спричиняє приховування або заниження 
суми прибутку за вчинення нотаріальних 
дій від податкових органів. Закон України 
«Про нотаріат» від 1993 р. не встановлює 
обов’язковість у наданні клієнтам касо-
вих, товарних чеків чи квитанцій, або в 
інший спосіб доведення реальності суми 
коштів, сплачених клієнтами за послугу 
з учинення нотаріальних дій, а тому вка-
зані в журналі реєстрації нотаріальних 
дій суми не завжди відповідають дійсно 
сплаченим. Це можна врегулювати вве-
денням обов’язку для приватних нотаріу-
сів оформлювати товарні чеки за вчинення 
нотаріальних дій із видачею їх копій клі-
єнтам.
Попри велику кількість проблемних пи-

тань у нормативному регулюванні інсти-
туту нотаріату в Україні, на нашу думку, 
необхідно починати з розгляду пробле-
матики правового статусу осіб, для яких 
здійснення нотаріальної діяльності є осно-
вним видом діяльності. До них відносять-
ся державні нотаріуси, приватні нотаріу-
си та їх помічники, а також консультанти 
державних нотаріальних контор та архівів. 
Ці суб’єкти відносяться до категорії «про-
фесіонали» у сфері права. Кожен із пере-
лічених суб’єктів має власний правовий 
статус, але на разі Закон України «Про 
нотаріат» від 1993 р. містить лише за-
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гальні характеристики правового статусу 
нотаріуса, помічника нотаріуса, не даючи 
визначення того, хто є консультантом дер-
жавних нотаріальних контор та архівів [1].
У науці існує думка, що приватні та 

державні нотаріуси здійснюють право-
застосовну діяльність від імені держави і 
виконують функції представників влади, 
а тому є посадовими особами [5]. Згідно 
зі ст. 1 закону «Про нотаріат» до системи 
нотаріату входять лише спеціально упо-
вноважені органи і посадові особи, таким 
чином, приватні нотаріуси прирівнюються 
законом до посадових осіб. Як справед-
ливо визначає Г.Ю. Гулевська, «нотаріус 
має унікальний дуалістичний статус, який 
обумовлює необхідність віднесення його 
до посадових осіб незалежно від того, 
що він не перебуває на державній службі 
і не входить до штату державного апара-
ту. Ця виключність його правового ста-
новища проявляється в тому, що нотаріус 
виконує функції державної влади. Варто 
зауважити, що вчинення нотаріальних 
дій – це особливий вид діяльності, яка за 
своїм правозастосовним характером не за-
лежить від її суб’єктивного складу. Тому 
поділ нотаріусів на державних і приватних 
обумовлений не характером їх обов’язків, 
а особливостями внутрішньої організації 
і фінансового забезпечення нотаріальної 
діяльності» [7]. У законодавстві України 
є неузгодженість щодо визначення право-
вого статусу приватного нотаріуса. Так, 
Податковий кодекс розглядає приватного 
нотаріуса як «самозайняту особу». Згідно 
з ч. 1 п. 14.1.226. вказаного кодексу само-
зайнята особа − це платник податку, який 
є фізичною особою-підприємцем або про-
вадить незалежну професійну діяльність 
за умови, що така особа не є працівником 
у межах такої підприємницької чи неза-
лежної професійної діяльності. 
Це підтверджується і ч. 1 п. 14.1.226 По-

даткового кодексу України, відповідно до 
якої незалежна професійна діяльність − це 
участь фізичної особи у науковій, літера-
турній, артистичній, художній, освітній 
або викладацькій діяльності, діяльність 
лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, 
аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інже-

нерів чи архітекторів, особи, зайнятої 
релігійною (місіонерською) діяльністю, 
іншою подібною діяльністю за умови, що 
така особа не є працівником або фізичною 
особою-підприємцем та використовує на-
йману працю не більше чотирьох фізич-
них осіб [7]. Кримінальний кодекс України 
у ст. 365-2 визначає нотаріуса як «особу, 
яка надає публічні послуги» [8], при цьому 
не відокремлюючи державного та приват-
ного нотаріуса. Це, на нашу думку, є най-
більш відповідним до нинішнього статусу 
нотаріуса. Виходячи з духу закону, всі нор-
мативні акти визнають, що нотаріальні дії 
можуть здійснювати як професійні нотарі-
уси, так і особи, які згідно з посадовими 
повноваженнями мають право здійсню-
вати певні, окремо визначені законодав-
ством України дії, до того ж за відсутності 
доступу громадян до професійного нота-
ріуса. Таким чином, професійні нотаріуси 
є суб’єктами цивільних правовідносин і 
поділяються на державних та приватних 
відповідно до форми організації їхньої ді-
яльності. Принципи діяльності, хоча в за-
конодавстві України вони не зазначені, та 
коло повноважень професійних нотаріусів 
під час здійснення нотаріальної діяльнос-
ті є однаковими, також безумовною є рів-
ність їхньої відповідальності за незаконні 
рішення, дії чи бездіяльність. Можемо 
сформулювати таке визначення: професій-
ний нотаріус − це суб’єкт цивільних пра-
вовідносин, який на професійної основі, 
що підтверджується свідоцтвом про право 
на зайняття нотаріальною діяльністю, на-
дає публічні послуги, перелік яких чітко 
визначений законодавством України як 
нотаріальні.  
Відповідно, слід визначити, що нотарі-

альна діяльність − це надання професійних 
публічних послуг спеціальним суб’єктом, 
який має на це відповідний дозвіл від іме-
ні держави, зокрема на посвідчення прав, 
фактів, що мають юридичне значення, та 
вчинення інших нотаріальних дій з метою 
надання їм юридичної вірогідності.
Стосовно визначення правового стату-

су інших учасників професійної нотарі-
альної діяльності також є невідповідність 
у законодавстві, яку необхідно виправити. 
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Так, наприклад, ч. 2 ст. 8 чинного Закону 
України «Про нотаріат» визначає, що для 
отримання статусу нотаріуса необхідно 
мати відповідний стаж роботи на посаді 
або помічника нотаріуса, або консультан-
та державної нотаріальної контори [1], 
однак у ст. 8 цього ж закону вказується, 
що «нотаріус та особи, зазначені у статті 
1 цього Закону, а також помічник нота-
ріуса зобов’язані зберігати нотаріальну 
таємницю» [1], тобто випливає, що кон-
сультант державної нотаріальної контори 
не зобов’язаний? Статтю 13 закону «Про 
нотаріат» присвячено визначенню право-
вого статусу помічника приватного нота-
ріуса, але правовий статус таких суб’єктів 
нотаріальної діяльності як консультанти 
державних нотаріальних контор та архівів 
у законі не визначено [1]. Безумовно, ми 
маємо тлумачити норму закону про нота-
ріальну таємницю як таку, дія якої розпо-
всюджується й на діяльність консультан-
тів державних нотаріальних контор та 
архівів.
Крім того, у Главі 2 Закону України 

«Про нотаріат» узагалі немає посилань 
на існування в штаті контор та архівів 
консультантів, їх повноважень та відпо-
відальності. Виходячи з Наказу Міністер-
ства юстиції України від 28 серпня 2014 р. 
№1422/5, яким затверджено «Порядок під-
вищення кваліфікації нотаріусів, консуль-
тантів державних нотаріальних контор, 
державних нотаріальних архівів, помічни-
ків приватних нотаріусів», зрозуміло, що 
суб’єктами нотаріальної діяльності все ж 
є консультанти державних нотаріальних 
контор і консультанти державних нотарі-
альних архівів [9]. Попри те, що державні 
нотаріальні установи та приватні нотарі-
уси регулюються окремими нормами За-
кону України «Про нотаріат», вимоги до 
претендентів на посаду помічника приват-
ного нотаріуса, консультантів державних 
нотаріальних контор і консультантів дер-
жавних нотаріальних архівів повинні бути 
однаковими та нормативно закріпленими 
в ст. 13 вказаного закону. 
Помічник приватного нотаріуса, кон-

сультант державної нотаріальної контори 
чи державного нотаріального архіву – це 

особи, які мають вищу юридичну освіту, 
працюють під керівництвом професійних 
нотаріусів, допомагають їм під час вчи-
нення нотаріальних дій, не мають права 
самостійно здійснювати нотаріальну ді-
яльність, але мають право надавати додат-
кові послуги правового характеру.
Питанням, яке, на нашу думку, потребує 

реформування, є зняття обмежень із тру-
дових прав приватного нотаріуса. А саме, 
спираючись на положення закону «Про 
нотаріат» і Податковий кодекс України 
про те, що приватний нотаріус є платни-
ком податків, він самостійно несе відпові-
дальність за фінансову діяльність і плато-
спроможність за трудовими договорами. 
Водночас, Закон України «Про нотаріат» 
від 1993 р. обмежує права приватного но-
таріуса як роботодавця, так у ч. 6 ст. 13 
вказано, що «добір кандидатур і прийнят-
тя на роботу помічника приватного нота-
ріуса є виключним правом нотаріуса. З 
помічником нотаріуса укладається трудо-
вий договір. Нотаріус може мати одного 
помічника» [1]. Саме останнє речення міс-
тить норму, яка, на наш погляд, обмежує 
трудові права приватного нотаріуса щодо 
самостійного вибору кількості найманих 
працівників. Оскільки приватний нотаріус 
є «самозайнятою особою», він має право 
самостійно обирати помічника з осіб, які 
відповідають загальним вимогам законо-
давства, та самостійно оплачує його пра-
цю, визначену трудовим договором. Та-
ким чином, приватний нотаріус має право 
самостійно визначати необхідність у по-
мічниках та їх кількість залежно від умов 
та обсягів праці конкретного приватного 
нотаріуса. Наявність цього положення в 
сучасному українському законодавстві 
можна пояснити пережитком радянської 
політики: бажанням держави обмежити 
кількість професійних приватних нотарі-
усів і зберегти монополію на визначення 
кількості нотаріусів. Збереження цього 
обмеження впливає на наповнення держ-
бюджету за рахунок лише держмита, що є 
дуже невеликим за сучасних економічних 
умов, і позбавляє можливості наповнюва-
ти бюджет за рахунок сплати податків при-
ватними нотаріусами. 
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Натомість визначення граничної кіль-
кості консультантів у державних нотарі-
альних конторах і державних нотаріаль-
них архівах повинно регулюватися згідно 
зі штатним розписом певної державної 
установи, завіреним Міністерством юсти-
ції України з урахуванням особливостей 
місцевості та наявності в цьому нотарі-
альному окрузі робочих місць приватних 
нотаріусів. Розвиток ринкових відносин 
в українському суспільстві вимагає від 
держави підтримки «самозайнятих осіб», 
однак не позбавляючи малозабезпечених 
осіб можливості доступу до послуг дер-
жавних нотаріусів, які наразі мають нижчі 
розцінки, до того ж деякі версти населення 
досі мають більшу довіру до представни-
ків держави як до професійних осіб, ніж 
до приватних нотаріусів.
Попри багату історію нотаріату як 

суспільного інституту щодо здійснення 
специфічного виду діяльності, сучасне 
нормативно-правове регулювання цього 
інституту викликає здивування, адже но-
таріальна діяльність досі не визнана дер-
жавою як діяльність із надання послуг у 
сфері цивільних правовідносин. Будь-яка 
юридична діяльність є діяльністю з на-
дання правової допомоги населенню. Осо-
бливістю діяльності приватних нотаріусів 
є надання професійної правової допомо-
ги в досудовому регулюванні цивільних 
правовідносин, але перелік нотаріальних 
дій обмежується законодавством. Однак 
останнім закріплюється положення, що в 
цьому виду діяльності юристи-нотаріуси 
є монополістами. Інші дії, що не входять 
до переліку, визначеного законодавством 
України, не є нотаріальними діями, однак 
нотаріус як звичайний юрист має право 
надавати особам іншу правову допомогу 
консультаційного характеру (додаткові по-
слуги правового характеру [1, ст. 31]).
Отже, зважаючи на характер діяльнос-

ті нотаріусів, вона повинна відповіда-
ти та регулюватися чинним цивільним 
законодавством, а тому надання послуг 
приватним нотаріусом та умови оплати 
таких послуг повинні оформлюватися до-
говором про надання нотаріальних послуг 
нотаріусом, особливо, якщо заздалегідь 

відомо, що нотаріальні дії є тривалими 
(наприклад, отримання спадку). Цей вид 
цивільного договору повинен містити, 
крім загальних, такі положення: визна-
чення вартості послуг; заборона необґрун-
тованої зміни вартості послуг; порядок і 
підстави відшкодування шкоди, завданої 
клієнту за неналежне виконання нота-
ріальних дій; порядок зміни нотаріуса в 
разі неможливості ним виконувати умови 
договору тощо. Підписання договору про 
надання нотаріальних послуг є підтвер-
дженням узгодження розміру платні за на-
дання послуг, відповідно до вимог ст. 31 
Закону України «Про нотаріат» від 1993 р., 
та інших спірних питань. Водночас, підпи-
сання договору надає гарантії клієнтові на 
реалізацію права на звернення до суду в 
разі зловживання професійним нотаріусом 
своїми правами.
Попри те, що досить давно розробле-

но та затверджено Наказом Міністерства 
юстиції України від 24 грудня 2010 р. 
№3290/5 Концепцію реформування орга-
нів нотаріату в Україні, втілення її в життя 
не здійснено і про такі наміри держави не 
відомо. Відповідно до концепції передба-
чається розроблення, обговорення та при-
йняття базових законів, наприклад, закону 
«Про нотаріат та організацію нотаріальної 
діяльності в Україні», який забезпечить 
належне функціонування реформованої 
системи органів нотаріату. Додатковими 
завданнями концепції є розроблення та 
прийняття Порядку вчинення нотаріаль-
них дій нотаріусами України, посадови-
ми особами виконавчих комітетів органів 
місцевого самоврядування, консульськи-
ми установами; визначення критеріїв для 
оптимального забезпечення населення но-
таріальними послугами; розроблення та 
затвердження Порядку підвищення квалі-
фікації кадрів, які працюють у сфері нота-
ріату та інші важливі питання [10].

Âèñíîâêè
Реформування правової системи Укра-

їни повинно вибудовуватися системно, 
разом із реформуванням системи нота-
ріальних органів. Крім того, цей процес 
повинен відбуватися не шляхом корегу-
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вання чинного Закону України «Про но-
таріат» від 1993 р., а прийняттям нового 
нормативно-правового акта. Новий закон 
повинен регулювати порядок вчинення 
нотаріальних дій усіма суб’єктами нотарі-
альної діяльності, від чіткого визначення 
правового положення всіх суб’єктів но-
таріальної діяльності до механізму їх юри -
дичної відповідальності. Необхідно за -
кріпити в законодавстві України поло жен-

ня про те, що нотаріальною діяльністю 
мають право займатися професійні нота-
ріу си (державні, приватні) та посадові осо-
би, яким законодавством надано право на 
здійснення окремих видів нотаріальних дій. 
Робота над статтею виявила потребу в 

подальшому розробленні питань рефор-
мування інституту нотаріату в Україні, їх 
системному вивченні та законодавчому 
врегулюванні.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Показання свідків у цивільному судо-

чинстві завжди займали центральне місце 
в доказовій діяльності учасників цивіль-
ного процесу [1, с. 238; 2, с. 346-347; 3, с. 
270-273]. У новому ЦПК України показан-
ня свідків є джерелом доказів, якщо сто-
рона скористалася своїм процесуальним 
правом і заявила про допит свідка до роз-
гляду справи по суті. У свою чергу суд не 
може ініціювати допит сторони як свідка, 
що зумовлює ускладнення в процедурі до-
казування і подання доказів.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Науковий аналіз доказової діяльності в 

цивільному судочинстві привертав і при-
вертає увагу багатьох вітчизняних науков-
ців і практиків. Серед них слід назвати 
С.С. Бичкову, О.С. Захарову, В.В. Комаро-
ва, М.Й. Штефана та інших, роботи яких 
слугували відправною точкою для подаль-
шого дослідження вказаних питань.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 
Минуло вже десять років з часу запро-

вадження нового ЦПК України з багатьма 
процесуальними новелами у сфері доказо-
вої діяльності, але окремі нововведення не 
мають широкої підтримки серед науковців 
і практиків. У цьому контексті важливо 
проаналізувати певні шляхи вдосконален-
ня нормативного регулювання окремих 
процесуальних інститутів на прикладі 
схожих процесуальних відносин відповід-
но до ЦПК провідних держав, наприклад, 
Франції. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою і завданням статті є досліджен-

ня проблем нормативного регулювання 
доказової діяльності учасників цивільного 
процесу в контексті допиту свідків, аналіз 
схожих процесуальних інститутів у окре-
мих державах та формулювання можли-
вих шляхів оптимізації в правозастосовній 
діяльності судів. 
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факультету,
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У статті розглянуто особливості нормативного регулюван-
ня суб’єктів доказової діяльності в судах цивільної юрисдикції за 
ЦПК України та Франції, зокрема, особливості процедури допиту 
свідків.
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В статье рассмотрены особенности нормативного регули-
рования субъектов доказательственной деятельности в судах 
гражданской юрисдикции по ГПК Украины и Франции, в частнос-
ти, особенности процедуры допроса свидетелей.

Ключевые слова: свидетель, стороны, права, ответствен-
ность, пояснения, допрос, суд, вызов.

The article deals with the peculiarities of the legal regulation of 
the subject’s evidential activity in the courts under the CPC of Ukraine 
and France, in particular, peculiarities of witnesses’examination pro-
cedure.

Keywords: witness, the parties, rights, responsibilities, explana-
tions, questioning, court, call. 
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ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç íîðìàòèâíîãî 

ðåãóëþâàííÿ çà ÖÏÊ Óêðà¿íè òà Ôðàíö³¿
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Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Показання свідків є одним із найпоши-

реніших засобів доказування у цивільному 
судочинстві України та Франції [4]. У рам-
ках порівняльного правознавства окремі 
дослідники доречно звертають увагу на 
неоднакове визначення показань свідка в 
різних національних правових системах. 
Так, у Німеччині, Франції, Україні зако-
нодавство чітко виокремлює засоби до-
казування на підставі показань свідка від 
доказів у вигляді висновків експерта, до-
питу сторін. Англо-американське поняття 
«свідок» є значно ширшим, воно охоплює, 
крім свідків, ще й експертів, а також сто-
рони [5, с. 333].
Показання свідка, відповідно до ст. 63 

ЦПК України, − це повідомлення суду ві-
домостей про обставини, що мають зна-
чення для справи. Не є доказами відомос-
ті, повідомлені свідком, якщо він не може 
вказати джерело своєї поінформованості. 
ЦПК Франції не містить тотожного нор-
мативного визначення щодо свідка, проте 
встановлює, що кожна особа може бути 
допитана в якості свідка, за виключенням 
осіб, які не мають права давати показан-
ня, але ці особи можуть бути заслухані без 
складання присяги (ст. 205 ЦПК Франції).
Свідком може бути будь-яка фізич-

на особа, здатна правильно сприймати і 
відтворювати події навколишнього сві-
ту. Здатність бути свідком законом не 
пов’язується з певним віком, тому свідка-
ми можуть бути й діти. Звичайно, при ви-
клику в якості свідків дітей не можна не 
враховувати розумні вікові межі, оскільки 
правильне сприйняття світу приходить 
з певним рівнем розвитку людини. На-
явність окремих розладів у психіці лю-
дини, а також фізичних вад (поганий зір, 
глухота) ще не означає, що така особа не 
може свідчити в суді. Можливість допиту 
в якості свідка тієї чи іншої особи визнача-
ється судом з урахуванням конкретних об-
ставин. Разом з тим у законі обох держав 
міститься ряд обмежень, що стосуються 
допиту громадян у якості свідків. Причи-
ни такого роду обмежень за ЦПК України 

пов’язані з психічними та фізичними вада-
ми та професійною діяльністю осіб.
Відповідно до ст. 51 ЦПК України не 

підлягають допиту як свідки: 1) недієз-
датні фізичні особи, а також особи, які 
перебувають на обліку чи на лікуванні у 
психіатричному лікувальному закладі і не 
здатні через свої фізичні або психічні вади 
правильно сприймати обставини, що ма-
ють значення для справи, або давати пока-
зання; 2) особи, які за законом зобов’язані 
зберігати в таємниці відомості, що були 
довірені їм у зв’язку з їхнім службовим 
чи професійним становищем – про такі 
відомості; 3) священнослужителі – про ві-
домості, які стали їм відомі на сповіді ві-
руючих;

4) професійні судді, присяжні та народ-
ні засідателі − про обставини обговорення 
у нарадчій кімнаті питань, що виникли під 
час ухвалення рішення чи вироку. За чин-
ним законодавством України (ст. 63 кон-
ституції, ч. 1 ст. 52 ЦПК України) фізична 
особа має право відмовитися від давання 
показань у цивільному судочинстві щодо 
себе, членів сім’ї чи близьких родичів (чо-
ловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачу-
ха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, се-
стра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач 
чи усиновлений, опікун чи піклувальник, 
особа, над якою встановлено опіку чи пі-
клування, члени сім’ї або близький родич 
цих осіб). Особа, яка відмовляється давати 
показання, зобов’язана повідомити причи-
ни відмови. Відмова від давання показань 
приймається судом шляхом постановлен-
ня ухвали (ч. 4 ст. 180 ЦПК України).
За ЦПК Франції імунітет від допиту в 

якості свідка розповсюджується на роди-
чів певного рівня в окремих категоріях 
справ, зокрема, родичі по низхідній лінії 
ні за яких обставин не можуть бути до-
питані в справах про розірвання шлюбу 
або про встановлення режиму окремого 
проживання подружжя (ч. 2 ст. 205 ЦПК 
Франції). Мають право відмовитися від 
показань родичі по прямій лінії будь-якої 
зі сторін або один із подружжя, у тому 
числі в разі, коли шлюб розірвано, а також 
особи, які мають на це законні підстави 
(ст. 206 вказаного кодексу).
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Особи, викликані як свідки, мають пра-
ва, що забезпечують їм реальну можли-
вість явки до суду для усного викладен-
ня своїх свідчень, а також для найбільш 
повного і правильного викладення відо-
мостей про факти. ЦПК України гарантує 
свідкам право користуватися письмовими 
записами, компенсацію витрат, пов’язаних 
із викликом до суду безвідносно до наслід-
ків виконання своїх обов’язків та встанов-
лює відсильні норми про відповідальність 
за невиконання обов’язків (ст. 50 ЦПК 
України). Свідок у цивільному процесі 
може скористатися й іншими правами, а 
саме, просити дозволу вийти із зали суду 
до закінчення розгляду справи. Суд може 
дозволити допитаним свідкам залишити 
залу засідання суду до закінчення розгля-
ду справи за згодою сторін (ч. 11 ст. 180 
ЦПК України).
Належно викликаний свідок, який без 

поважних причин не з’явився в судове за-
сідання або не повідомив про причини не-
явки, може бути підданий приводу через 
органи внутрішніх справ із відшкодуван-
ням у дохід держави витрат на його здій-
снення (ч. 1 ст. 94 ЦПК).
На відміну від ЦПК України свідки в 

цивільному судочинстві Франції не ма-
ють права користуватися жодними попе-
редніми записами (ст. 212). Свідки, що не 
з’явилися до суду, можуть бути викликані 
за їх рахунок. Зі свідків, що не з’явилися, 
або відмовляються від давання показань, 
або принесення присяги, може бути стяг-
нуто штраф у розмірі від 15 до 1500 євро 
(ст. 207 ЦПК Франції). У Франції суддя ви-
дає свідку, за його клопотанням, дозвіл на 
отримання відшкодування витрат у зв’язку 
з виконанням процесуальних обов’язків. 
Суттєво відрізняється регламентація ви-

клику свідків за ЦПК України та Франції. 
Якщо у вітчизняному ЦПК цьому питанню 
присвячено одну статтю, то за ЦПК Фран-
ції – 10 статей. Так, ст. 136 ЦПК України 
встановлює, що в заяві про виклик свідка 
мають бути зазначені його ім’я, місце про-
живання (перебування) або місце роботи, 
обставини, які він може підтвердити. За-
ява про виклик свідка повинна бути пода-
на до або під час попереднього судового 

засідання, або до початку розгляду справи 
по суті. Диспозиція вказаної статті начеб-
то натякає суду про необхідність визначи-
тися щодо заявлених свідків відповідно до 
принципу належності доказів, але натяк 
законодавця невиразний, тому на практиці 
суди майже не відмовляють сторонам про 
виклик свідків із підстав неналежності до-
казів. 
Відповідно до ст. 222 ЦПК Франції, сто-

рона, яка заявляє про допит свідка, пови-
нна вказати на факти, які вона має намір 
підтвердити. Далі в цій статті зазначаєть-
ся, що обов’язок визначення фактів, що 
підлягають доказуванню, покладається на 
суддю, який ухвалює рішення про прове-
дення допиту. У постанові суду про допит 
свідків вказуються прізвище, ім’я та місце 
проживання особи, яка повинна бути до-
питана. Якщо сторони не можуть відразу 
вказати осіб, яких необхідно допитати, то 
суддя може дозволити з’явитися зі свідка-
ми поза формальних процедур або повідо-
мити секретаріат суду про свідків, яких 
вони викликають. ЦПК Франції надає ши-
рокі повноваження судді щодо визначення 
порядку допиту свідків, зокрема, свідки 
можуть бути допитані у відсутності сто-
рони (ст. 208 ЦПК Франції). У постанові 
суду про допит свідка зазначається чи буде 
свідок допитаний суддею, який розглядає 
справу, або іншим суддею. Якщо суддя, 
який виконує судове доручення, не вхо-
дить в склад суду, що розглядає справу, він 
мусить допитати свідка в строк, що вка-
заний у дорученні. Цей строк може бути 
подовжений головою суду, який отримав 
судове доручення, із повідомлення про це 
судді, який розпорядився про допит свід-
ка. Свідків викликають секретарем суду не 
пізніше ніж за 8 днів до проведення допи-
ту. Викликати свідка може й суд за влас-
ною ініціативою. Відповідно до ст. 230 
ЦПК Франції сторони повідомляються 
про допит свідків усно або простим лис-
том.
ЦПК України та Франції детально ре-

гламентують порядок допиту свідків (ст. 
180 ЦПК України; ст. ст. 208-220 ЦПК 
Франції). 
В Україні до початку розгляду справи по 
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суті свідки видаляються із зали судового 
засідання. Цей захід дає змогу виключити 
можливість впливу пояснень сторін на по-
казання свідків. Кожний свідок допитуєть-
ся окремо. За ЦПК Франції допит свідків 
відбувається також окремо, але в порядку, 
що визначає суддя. У кожному разі голо-
вуючий встановлює особу свідка, з’ясовує 
ставлення свідка до осіб, які беруть участь 
у справі, роз’яснює його права і з’ясовує, 
чи не відмовляється свідок із встановле-
них законом підстав від давання показань. 
Відмова від давання показань приймаєть-
ся судом шляхом постановлення ухвали. 
Якщо перешкод допиту свідка не встанов-
лено, то останній попереджається голову-
ючим під розписку про кримінальну від-
повідальність за відмову від давання пока-
зань або завідомо неправдивих показань. 
Допит свідка розпочинається з пропозиції 
повідомити суду все, що йому особисто ві-
домо про обставини справи.
Зміст показань свідка в судовому за-

сіданні має дві частини: загальну та спе-
ціальну. До загальної частини відносять 
відомості про факти, що встановлюють 
особу свідка, його ставлення до сторін і до 
справи. До спеціальної частини − відомос-
ті про обставини, що стосуються справи, 
тобто про те, що має доказове значення.
За ЦПК України після викладення свід-

ком відомостей, йому можуть бути по-
ставлені запитання. Першим ставить за-
питання особа, за заявою якої викликано 
свідка, представник цієї особи, а потім 
інші особи, що беруть участь у справі, їх 
представники. Послідовність постановки 
питань встановлена з урахуванням прин-
ципу змагальності. Судді мають право 
ставити питання свідку в будь-який мо-
мент його допиту. За ст. 214 ЦПК Франції 
сторони не можуть безпосередньо ставити 
свідкові запитання. Суддя, якщо вважає за 
необхідне, може поставити запитання, які 
передають йому сторони.
У кожному разі за необхідності суд по-

вторно може допитати свідка в тому ж або 
в наступному судовому засіданні, а також 
повторно допитати свідків, у тому чис-
лі під час дослідження інших доказів. За 
ЦПК України під час допиту свідок може 

користуватися записами в тому разі, якщо 
його показання пов’язані з будь-якими об-
численнями та іншими даними, які важко 
зберегти в пам’яті. Ці записи можуть бути 
приєднані до справи за ухвалою суду. 
На відміну від ЦПК України, за ЦПК 

Франції допитаний свідок не просто зали-
шається в залі судового засідання, а й тіль-
ки в цей час він має право доповнити або 
змінити свої свідчення, а якщо існує ризик 
загибелі доказу, суддя має право допитати 
свідка негайно, попередньо викликавши, 
якщо це можливо, сторони.
Допит у присутності сторін, інших осіб, 

які беруть участь у справі, що проводиться 
у відкритому, гласному судовому засіданні 
безпосередньо, – це один зі способів до-
слідження показань свідка як за законо-
давством України, так і Франції. 
Винятком із принципу безпосереднос-

ті дослідження показань свідків за зако-
нодавством України є такі випадки, якщо 
участь свідків у судовому засіданні є не-
можливою: 1) показання свідків, зібрані за 
судовими дорученнями в порядку забез-
печення доказів; 2) показання свідків, дані 
ними в судовому засіданні, у якому було 
ухвалено скасоване рішення. Показання 
свідків, отримані зазначеними способами, 
обов’язково повинні бути оголошені в су-
довому засіданні, у якому ухвалено рішен-
ня (ст. 183 ЦПК України). 
На відміну від ЦПК України, Розділ І 

Субтітулу ІІ Титулу VІІ Книги І ЦПК Фран-
ції передбачає письмові показання свідків. 
У письмових показаннях обов’язково по-
винно бути вказано, що показання дають-
ся з метою пред’явлення їх до суду і що 
свідку відомо про наслідки дачі завідомо 
неправдивих показань. Письмові показан-
ня свідків викладають особисто свідком. 
Останній зобов’язаний додати до пока-
зань в оригіналі або фотокопію офіційного 
документа, що посвідчує особу і містить 
його підпис. Суддя може викликати на до-
пит свідка, що надав письмові показання, 
але може й обмежитися письмовими пока-
заннями.
Варто зазначити, що ЦПК в обох дер-

жавах не передбачають допит свідків за 
допомогою сучасних комунікаційних ме-
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реж. Видається, що в умовах існування 
глобальних інформаційних мереж і відпо-
відних технологій принцип безпосеред-
ності дослідження показань свідків по-
винен набути нових ознак, зокрема, вже 
настав час запровадження допиту свідків 
у режимі відеоконференції, або під час 
дослідження речових доказів, що значно 
прискорить процес розгляду справи та 
скоротить судові витрати, особливо в ци-
вільних справах щодо спадкування з іно-
земним елементом. Місцеві суди України 
вже мають приміщення, обладнані техніч-
ними засобами для проведення дистан-
ційного судового провадження в кримі-
нальному судочинстві. Наукові вітчизняні 
дослідження у сфері проведення допиту в 
режимі відеоконференції за запитом про 
міжнародну правову допомогу засвідчу-
ють про зростання кількості запитів у сфе-
рі міжнародного співробітництва України. 
Відеоконференція є прийнятною формою 
судового провадження і не суперечить 
принципам справедливості та публічнос-
ті судового розгляду [6, с. 9]. Більше того, 
останні зімни в ЦПК України свідчать 
про певні кроки в цьому напрямі. Зокрема 
ЦПК України доповнено ст. 1581, згідно 
з якою суд за власною ініціативою або за 
клопотанням сторони чи іншого учасни-
ка цивільного процесу може постановити 

ухвалу про їх участь у судовому засіданні 
в режимі відеоконференції. Крім осіб, які 
беруть участь у справі, учасником цивіль-
ного процесу є, зокрема, і свідок. Питання 
про участь особи в судовому засіданні в 
режимі відеоконференції вирішується су-
дом за наявності відповідного клопотання, 
або за власною ініціативою.

Âèñíîâêè
Ураховуючи актуальність запроваджен-

ня допиту свідків у режимі відеоконферен-
ції пропонується ч. 1 ст. 180 ЦПК України 
викласти в такій редакції: «1. Кожний сві-
док допитується окремо в залі судового 
засідання або в режимі відеоконференції 
в залі відповідного суду за місцем прожи-
вання (перебування) свідка». 
Доповнити ч. 2 ст. 57 ЦПК України піс-

ля слів «показання свідків,» словосполу-
ченням такого змісту: «…у т.ч. допитаних 
у режимі відеоконференції,…». У зв’язку 
з пропозицією запровадження інституту 
допиту свідків у цивільному судочинстві 
в режимі відеоконференції потребує уточ-
нення в ЦПК України процесуальне ста-
новище суду, який буде виконувати ухвалу 
про проведення такої відеоконференції. 
Видається, що суд, який отримав судове 
доручення про організацію відеоконфе-
ренції, повинен лише технічно забезпечи-
ти цей процес. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Столичне місто відіграє особливу роль 

у кожній державі, оскільки одночасно є 
символом держави та активним учасником 
суспільно-політичного життя, що акуму-
лює основний потенціал країни, є одним 
із її основних інвестиційних, економічних, 
політичних, господарських, духовних, 
культурних та освітніх центрів.
Столичні міста мають свої закономір-

ності розвитку й функціонування, є цент-

рами політичного, економічного й куль-
турного життя людини. Світовим співто-
вариством, у тому числі на європейському 
рівні, приділяється значна увага правово-
му забезпеченню статусу міста, міської де-
мократії, організації влади на локальному 
(міському) рівні [1, c. 46]. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Дослідженням особливостей статусу

столичного міста, а також питанням кла-

Ю.Г. Скопненко
здобувач кафедри 
конституційного та 
міжнародного права,
Національна академія 
внутрішніх справ

Статтю присвячено визначенню критеріїв для класифікації 
столичних міст на основі дослідження основних світових тенден-
цій їхнього розвитку та аналізу конституційних актів європей-
ських держав.

Ключові слова: столиця, конституція, закон, класифікація, 
європейські держави.

Статья посвящена определению критериев для классифика-
ции столичных городов на основе исследования основных мировых 
тенденций их развития и анализа конституционных актов евро-
пейских государств.

Ключевые слова: столица, конституция, закон, классифика-
ция, европейские государства.

The article is devoted to the defi nition of criterias for the classifi -
cation of the capital cities, based on a study of major world trends in 
the development of cities and analysis of the constitutional acts of the 
states.

Key words: capital, constitution, law, classifi cation, European 
states.

Êëàñèô³êàö³ÿ ñòîëèöü 
ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ

Розділ 3

Трудове право; право соціального 
забезпечення. Адміністративне 

право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. Земельне право 
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сифікації столичних міст присвячені 
праці таких учених як О. Александров, 
О. Бойко-Бойчук, П. Буряк, В. Куйбіда, 
В. Федоренко, П. Холл, М. Хонда, В. Яло-
вий та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Проведений аналіз конституційних ак-

тів європейських держав свідчить про від-
сутність єдиного підходу до регламентації 
статусу столичного міста.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є виявлення критеріїв для 

класифікації столичних міст на основі до-
слідження основних світових тенденцій 
розвитку цих міст та аналізу конституцій-
них актів європейських держав.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Столиця виконує різноманітні специфіч-

ні функції щодо інших адміністративно-
територіальних одиниць. Органи держав-
ної влади здебільшого розташовуються 
на території міста-столиці, що зумовлює 
необхідність урегулювання відносин не 
лише з центральними органами влади, а й 
взаємодію на горизонтальному рівні, тоб-
то, перш за все, відносини з навколишнім 
регіоном і його місцевими органами вла-
ди, а також регіонального співробітництва 
з його соціально-економічними районами. 
Водночас не варто забувати про необхід-
ність збалансування інтересів між полі-
тичним та адміністративним управлінням 
з метою запобігання конфліктним ситуа-
ціям, оскільки це проходить через призму 
забезпечення місцевої демократії та здій-
снення ефективного управління містом 
[2, c. 51], яке є ареною функціонування 
територіальної громади, простором, де 
виникають, реалізуються та захищаються 
різноманітні інтереси [3, c. 140]. Саме це 
й обумовлює необхідність конституційно-
правової регламентації статусу столиці.
Конституційно-правова регламентація 

поєднує в собі як положення конститу-
цій європейських держав, які визначають 
столичне місто та наділяють його відпо-
відним статусом, так і норми законів, що 

деталізують та уточнюють статус столич-
них міст. Також до конституційно-правової 
регламентації варто відносити і норми актів 
локальної нормотворчості, зокрема статутів.
Так, залежно від того, яким чином на-

ціональним законодавством держав Євро-
пи визначається статус столичного міста, 
регламентацію статусу столиці можна оха-
рактеризувати за такими критеріями:

1. У конституції міститься пряма вка-
зівка на місто, яке є столицею держави. 
У переважній більшості європейських 
держав конституція містить окрему нор-
му, що наділяє те чи інше місто статусом 
столиці. Наприклад, у ч. 3 ст. 2 Конститу-
ції Князівства Андорри [4] міститься нор-
ма про те, що столицею держави є місто 
Андорра-Ла-Велья. Схожі норми є також 
у конституціях Австрії, Республіки Біло-
русь, Бельгії, Іспанії, Польщі тощо. Разом 
з цим, не завжди конкретна норма може 
регламентувати конституційно-правовий 
статус столиці. Так, ст. 32 Конституції Ко-
ролівства Нідерландів [5] передбачено, що 
король дає присягу та вступає на престол 
у столиці, місті Амстердамі. 
Водночас деякими конституціями опо-

середковано визначено, яке місто є столи-
цею. Так, у ст. 15 Конституції Республіки 
Латвія [6] зазначено, що Сейм засідає в 
Ризі; ч. 11 ст. 12 та ч. 1 ст. 15 Конститу-
ції Ірландії [7] передбачено, що офіційна 
резиденція президента і місце проведення 
засідань обох палат парламенту повинно 
бути в місті Дубліні або біля нього; стат-
тями 12, 13 Конституції Ісландії [8] визна-
чено, що місцезнаходженням резиденції 
президента та уряду є місто Рейк’явік чи 
його околиці. 

2. Статус столичного міста регламен-
тується спеціальним законом. При цьому 
така можливість може бути передбачена 
як шляхом прямої вказівки на це в консти-
туції (Білорусь, Сербія, Італія, Росія, Ні-
меччина), так і прийняттям тих чи інших 
спеціальних законодавчих актів (Іспанія, 
Польща, Словенія, Молдова).

3. Питання статусу столиці регулю-
ються окремими розділами, частинами чи 
статтями законодавства про місцеве само-
врядування. Така ситуація спостерігається 
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в Румунії, Королівстві Ліхтенштейн, Ір-
ландії, Франції.

4. Статус столиці визначається актом 
локальної нормотворчості, який «дозволяє 
конкретизувати загальні конституційні і 
законодавчі положення стосовно окремих 
територіальних громад із врахуванням 
місцевих традицій і особливостей та лік-
відувати численні прогалини в сучасній 
правовій регламентації [9, c. 46]».
Так, ст. 15 Федерального конституцій-

ного закону Австрії [10], можливість уре-
гулювання питань, не визначених консти-
туцією, надається власній компетенції зе-
мель; з огляду на що статус столиці Авст-
рії регламентується Конституцією Відня. 
Деякими європейськими державами ста-
тус столиці закріплюється статутами, як-
то Мінська, Варшави, Любляни, Загреба, 
Сараєва, Москви.

5. Статус столичного міста не відрізня-
ється за статусом від інших адмініст ра-
тивно-територіальних одиниць у державі 
і регламентується на загальних засадах. 
Прикладом може бути Естонія, Мальта, 
Литва, Монако, Латвія, Швеція.
Конституційно-правова регламентація 

статусу столиці України міста Києва здій-
снюється шляхом наявності відповідної 
норми в Конституції України [11], а саме 
ч. 6 ст. 20 говорить про те, що «столицею 
України є місто Київ». Частиною 2 ст. 133 
Конституції України передбачено, що місто 
Київ має спеціальний статус, який визнача-
ється законом України. Таким спеціальним 
законодавчим актом є Закон України «Про 
столицю України − місто-герой Київ» [12]. 
Окрім цього, «враховуючи вікові історич-
ні, національно-культурні та соціально-
економічні традиції місцевого самовряду-
вання у місті Києві, а також спеціальний 
статус міста Києва як столиці Української 
держави» на його території діє Статут тери-
торіальної громади міста Києва, затвердже-
ний рішенням Київської міської ради від 28 
березня 2002 р. № 371/1805 [13].
За географічно-функціональним кри-

терієм столичні міста європейських країн 
можна поділити на:

1) міста, які входять до центрального єв-
ропейського столичного регіону (Лондон, 

Париж, Люксембург, Брюссель, Амстер-
дам), що характеризується щільним скуп-
ченням міст в одну мережу, яка функціо-
нує через повітря, високошвидкісні поїзди 
і налагоджені телекомунікаційні канали;

2) регіональні столиці, так би мовити 
«ворота на Захід», що включають у себе 
периферійні столиці, кожна з яких хоча 
й відіграє домінуючу роль, однак є менш 
густонаселеною (Дублін, Копенгаген, Сток -
гольм, Гельсінкі, Берлін, Відень, Рим, Мад-
рид та Лісабон, а також столичні міста схід-
ного європейського напрямку: Любляна, Бу -
 дапешт, Прага, Варшава, Таллінн, Київ) [14].
Пітер Хол, віце-президент університету 

глобального урбанізованого розвитку, про-
фесор університету планування й урба-
ністики, намагається охопити географічні 
взаємовідносини між європейськими сто-
лицями та подає таку їх класифікацію:

1) центральні столиці з високим рівнем 
сервісу (надання послуг/обслуговування): 
Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Люк -
 сембург. Ці міста мають досить високий рі-
вень доступності до різноманітного транс-
порту в Європейському співтоваристві;

2) субконтинентальні столиці: виступа-
ють як центри, що надають послуги ви-
сокого рівня більшим частинам Європи 
(Мад рид, Рим, Афіни, Відень, Берлін, Ко -
пенгаген, Прага, Варшава, Будапешт). Вони 
виступають зазвичай головними по віт ря-
ними коридорами для повітряних літаків і 
в зростаючій мірі центрами регіонального 
високошвидкісного залізничного сполу-
чен ня, яка ще не достатньо з’єднана з сис-
темою транспортного сполучення цент раль-
них столиць із високим рівнем сервісу;

3) менші столиці та провінційні столи-
ці: менші еквіваленти попередніх груп, 
що володіють не такою значною кількістю 
території в показниках кількості населен-
ня та економічної продукції (Дублін, Лі-
сабон, Гельсінкі, Стокгольм, Братислава, 
Любляна, Софія) [14].
Становить інтерес також класифікація 

міст за рівнем світового значення, а саме: 
Альфа, Бета, Гамма та Дельта міста. 
Альфа міста (глобальні континенталь-

ні «столиці») − це комунікаційно-сервісні 
центри світового значення із ареалом 
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«обслуговування» до 20 млн. осіб, зокре-
ма мультимодельні транспортні вузли, 
комунікаційно-комерційно-сервісні цен-
три глобального впливу, наприклад Лон-
дон, Париж.
До Бета міст віднесено міста-шлюзи 

(субконтинентальні столиці), ареал обслу-
говування яких досягає від 10 до 20 млн. 
населення. Це вузли повітряного сполу-
чення, комерційні та сервісні центри суб-
континентального значення, наприклад, 
міста Брюссель, Мадрид, Москва.
Міста групи Гамма є периферійними 

(регіональними столицями), під ареал об-
слуговування яких підпадають від 5 млн. 
населення прилеглих територій. Вони є 
регіональними центрами комунікацій, 
сервісу та комерції. Серед таких міст − 
Амстердам, Прага, Рим, Стокгольм, Вар-
шава, Берлін, Будапешт, Копенгаген.
Група Дельта − це міста з незначним 

ареалом обслуговування: типові адмініст-
ративні центри, постійною тенденцією 

яких є підвищення значення, ролі та впли-
вовості у масштабах регіону. За цією тен-
денцією їх поділяють на три підгрупи: 
а) з яскраво вираженою тенденцією: 

Дублін, Гельсінкі, Люксембург, Відень; 
б) із середньо вираженою тенденц  і-

єю: Афіни, Братислава, Бухарест, Київ, Лі-
сабон, Осло та ін.; 
в) із мінімально вираженою тенденці-

єю: Афіни [14].
Âèñíîâêè
Проведений аналіз конституційних ак-

тів європейських держав свідчить про від-
сутність єдиного підходу до регламента ції 
статусу столичного міста. Здебільшого 
статус столичного міста закріплено кон-
ституцією, у низці країн − спеціальним 
законом. 
Водночас, можна класифікувати сто-

личні міста за рівнем світового значення, 
з огляду на географічні взаємовідноси-
ни між європейськими столицями та за 
географічно-організаційним критерієм.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Відповідно до ст. 2 КПК України, забез-

печення швидкого розслідування і судово-
го розгляду є одним із завдань криміналь-
ного судочинства [1]. Вказана норма зако-
ну дисциплінує суб’єктів кримінального 
процесу, робить його динамічним і прогно-

зованим. Без чіткого визначення строків 
вчинення процесуальних дій у криміналь-
ному судочинстві розпочалося б справжнє 
свавілля. Виступаючи складовим елемен-
том кримінально-процесуальної форми і 
механізму правового регулювання, про-
цесуальні строки є юридичними засобами 

Розділ 4

Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право. 

Кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність
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У статті досліджено поняття «процесуальні строки», їх 
практичне значення у процесі розслідування кримінальних право-
порушень. Проаналізовано окремі причини недотримання процесу-
альних строків на досудовому розслідуванні, запропоновано шляхи 
їх подолання.

Ключові слова: процесуальні строки, досудове розслідування, 
розумність строків, слідчі дії.

В статье исследовано понятие «процессуальные сроки», их 
практическое значение в процессе расследования уголовных право-
нарушений. Проанализированы отдельные причины несоблюдения 
процессуальных сроков на досудебном расследовании, предложены 
пути их преодоления.

Ключевые слова: процессуальные сроки, досудебное рассле-
дование, разумность сроков, следственные действия.

The conception of procedural terms and their practical meaning in 
the investigation of criminal infraction were investigated in the article. 
The separate reasons for non-compliance with procedural periods du-
ring prejudicial inquiry and the ways to overcome them were analyzed 
by the author.

Keywords: procedural periods, prejudicial inquiry, a reasonable 
time, the investigative actions.

Äîòðèìàííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ñòðîê³â 
íà äîñóäîâîìó ðîçñë³äóâàíí³ 

ÿê ãàðàíò³ÿ çàêîííîñò³
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регулювання кримінально-процесуальних 
відносин.
Інститут процесуальних строків прони-

зує всі стадії кримінального судочинства. 
Однак з огляду на таємний і розшуковий 
характер вітчизняної стадії досудового 
розслідування саме в цій частині кримі-
нального провадження дотримання про-
цесуальних строків набуває виняткового 
значення.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Проблемам дотримання процесуальних 

строків присвячені роботи багатьох на-
уковців. Серед них слід відзначити Ю.М. 
Грошевого [2], С.О. Заїку [3], О.Р. Михай-
ленка [4], С.Б. Фоміна [5], О.Г. Шила [6], 
М.Є. Шумила та інших. Водночас, при-
йняття нового КПК України 2012 р. зумов-
лює необхідність подальшого наукового 
розроблення інституту процесуальних 
строків у кримінальному судочинстві з 
урахуванням новітньої слідчої та судової 
практики.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Наслідки бурхливих політичних по-

дій останніх років змусили вітчизняних 
правоохоронців, суддів і правозахисників 
звернути особливу увагу на дієвість за-
кріплених у чинному КПК України про-
цесуальних гарантій. В умовах тотальної 
залежності національного кримінального 
судочинства від внутрішньо- і зовнішньо-
економічних чинників відсутність належ-
ного правового регулювання інституту 
процесуальних строків призводить до по-
рушення конституційних прав людини і 
громадянина.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження змісту по-

няття «процесуальні строки», а також ана-
ліз стану їх дотримання на досудовому 
провадженні.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
У часи стрімкого розвитку комп’ютер-

них технологій, глобалізації суспільства 
та зорганізованості злочинних елементів 

у питаннях успішного виконання завдань 
кримінального судочинства все більшо-
го значення набуває фактор часу. Процес 
збирання, перевірки, оцінки доказів і при-
йняття процесуальних рішень повинен 
бути стрімким, що вимагає встановлення 
як чітко визначених меж доказування, так 
і часових обмежень.
Відповідно до ст. 113 КПК України, 

процесуальні строки – це встановлені за-
коном або відповідно до нього прокуро-
ром, слідчим суддею або судом проміжки 
часу, у межах яких учасники кримінально-
го провадження зобов’язані (мають право) 
приймати процесуальні рішення чи вчи-
няти процесуальні дії. Отже, у сфері кри-
мінально-процесуальних правовідносин 
юридичного значення набуває не перебіг 
часу взагалі, а настання певного моменту 
або закінчення певного періоду.
У кримінально-процесуальній науці під 

процесуальними гарантіями розуміють 
передбачені кримінально-процесуальним 
законодавством засоби забезпечення до-
сягнення завдань кримінального судочин-
ства та охорони прав і законних інтересів 
осіб, які беруть участь у ньому [7]. 
Отже, можна зробити висновок, що 

процесуальні строки в кримінальному 
процесі є різновидом процесуальних га-
рантій, які спрямовані на забезпечення до-
сягнення   по кожному кримінальному про-
вадженню (кримінальній справі) завдань 
судочинства.
Чинний КПК України здебільшого 

окреслює конкретно визначеними строка-
ми момент вчинення процесуальних дій 
і прийняття процесуальних рішень. На-
приклад, регламентуючи у ст. 214 КПК 
України обов’язок слідчого і прокурора не 
пізніше 24 годин після отримання заяви чи 
повідомлення про вчинення кримінально-
го правопорушення внести відомості до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань 
(далі − ЄРДР) і розпочати розслідуван-
ня, закон має на меті забезпечити розгляд 
компетентними органами кожного пові-
домлення і заяви про злочин. При цьому, 
закріплений процесуальний строк у 24 
години повинен забезпечити своєчасний 
розгляд таких заяв чи повідомлень.



101

 Кримінальне право та кримінологія

Однак у кримінальному процесуально-
му законі є дії, проведення яких не регла-
ментоване конкретними строками. Напри-
клад, це стосується моменту повідомлення 
особі про підозру – коли буде достатньо 
доказів для підозри (п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК 
України); часу завершення досудового 
розслідування та надання доступу до ма-
теріалів досудового розслідування – коли 
прокурор визнає зібрані під час досудово-
го розслідування докази достатніми для 
складання обвинувального акта (ст. 290 
КПК України) тощо. Така конструкція та-
кож цілком виправдана, оскільки надмірне 
регулювання процесу строками перешко-
джало б здійсненню органами розсліду-
вання та судом своїх функцій. Вказані мір-
кування обумовлюють необхідність раціо-
нального використання в кримінальному 
процесі такої правової гарантії, як проце-
суальний строк.
Автор даної статті поділяє висловлену в 

науковій літературі точку зору про умов-
ний поділ процесуальних строків щодо 
їх безпосередньої спрямованості на такі 
види: 1) строки як гарантії швидкості су-
дочинства (строки вирішення питання про 
відкриття кримінального провадження, 
здійснення окремого доручення, вибору 
обвинуваченим захисника тощо); 2) стро-
ки як гарантії прав та законних інтересів 
учасників процесу (строки затримання 
підозрюваного, застосування до підозрю-
ваного запобіжних засобів, строки роз-
гляду скарг тощо); 3) строки як гарантії 
здійснення прокурорського нагляду за до-
держанням законів при провадженні роз-
слідування (строки направлення слідчим 
прокурору постанов, строки реагувань 
прокуро ра на виявлені порушення тощо) 
[8]. Розглянемо окремі проблеми практич-
ної реалізації кожного з видів процесуаль-
них строків.
Варто зазначити, що сама по собі навіть 

чітка регламентація в законі процесуаль-
них строків ще не є гарантією швидкості 
кримінального судочинства, у чому грома-
дян щоденно переконує повсякденне жит-
тя. Зокрема, га порушення вимог ст. 214 
КПК України щодо внесення інформації 
про злочин до ЄРДР не пізніше 24 годин 

органи розслідування вже давно пішли 
шляхом або направлення заявникові різно-
манітних листів, висновків, повідомлень 
(відписок) про «відсутність підстав» для 
розслідування або шляхом перенаправлен-
ня таких заяв до інших органів. Як при-
клад із власної адвокатської практики на-
ведемо нещодавнє звернення громадянина 
Л., який 8 жовтня 2014 р. особисто подав 
до Шевченківського РУ ГУМВС України 
в м. Києві заяву про злочин (зареєстрова-
но в ЖЕО № 49009 від 8 жовтня 2014 р.). 
Однак листом № 59/25064 від 15 грудня 
2014 р. заступник начальника Шевченків-
ського РУ ГУМВС України в м. Києві по-
відомив громадянинові Л. про те, що під-
став для внесення до ЄРДР інформації про 
вчинення кримінального правопорушення 
за його заявою немає. Як додаток до вка-
заного листа було приєднано Висновок від 
14 жовтня 2014 року. З тексту останнього 
вбачається, що підставою невнесення ві-
домостей до ЄРДР стало те, що працівни-
кам міліції за два місяці «не виявилося за 
можливе» опитати ймовірного винуватця 
вчинення кримінального правопорушення. 
Вказана відмова була оскаржена заявником 
у суді, але практика розгляду таких скарг, 
на жаль, є невтішною.
До другого виду процесуальних строків 

можна умовно віднести строки як гарантії 
прав і законних інтересів учасників проце-
су. Як свідчить проведене Апеляційним су-
дом м. Києва узагальнення судової практи-
ки оскаржень рішень, дій чи бездіяльності 
під час досудового розслідування, із роз-
глянутих протягом 2012-2013 рр. судами 
м. Києва скарг (865) задоволено було лише 
63, а скасовано рішень слідчого − усього за 
22 скаргами [9]. У вказаному листі також 
проаналізовано непоодинокі випадки пере-
направлення прокурором заяв про злочин 
до інших органів досудового розслідуван-
ня (за правилами підслідності) та надан-
ня заявнику відповідей у порядку Закону 
України «Про звернення громадян» без 
внесення відомостей до ЄРДР з тих під-
став, що заява не містить достатніх даних 
про наявність в описаній заявником події 
ознак злочину. Однак, висновок, якого ді-
йшли укладачі цього листа, м’яко кажучи, 
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дивує: «Слід вирішити питання про мож-
ливість віднесення такого діяння прокуро-
ра до бездіяльності, яка полягає у невне-
сенні відомостей про кримінальне право-
порушення до ЄРДР, виходячи зі ст. 303 
КПК України». З наведеного випливає, 
що наразі судді, хоча й відносять подібні 
ситуації до складних питань судочинства, 
усе ж таки не вважають їх порушеннями 
закону.
Тим часом автор цієї статті нещодавно 

стикнувся ще з однією новацією вітчизня-
ного судочинства. Так, розглядаючи скар-
гу громадянина Н. на бездіяльність про-
курора, ухвалою від 9 грудня 2014 р. слід-
чий суддя Печерського районного суду м. 
Києва задовольнив її частково: зобов’язав 
уповноважених осіб прокуратури знову 
розглянути заяву Н. про вчинення кримі-
нального правопорушення [10]. Вказане 
рішення свідчить про небажання судді 
«сваритися» з прокуратурою, воно не усу-
ває виявлене судом порушення закону, а 
призводить лише до затягування часу, що 
суперечить інтересам потерпілого.
Наявність низького рівня судового 

контролю призводить до того, що навіть 
закріплені в законі процесуальні строки 
не гарантують особам реального захисту 
їхніх законних прав та інтересів, зокре-
ма, у питаннях застосування запобіжних 
заходів. Наприклад, застосовуючи до під-
озрюваного Т. запобіжний захід у вигляді 
застави, Шевченківський районний суд м. 
Києва своєю ухвалою від 17 січня 2014 
р. одночасно поклав на підозрюваного Т. 
певні процесуальні обов’язки строком на 
два місяці. Зі змісту ст. 199 КПК України 
вбачається, клопотання про продовження 
строку дії обов’язків має право подати 
прокурор, слідчий за погодженням із про-
курором не пізніше ніж за п’ять днів до 
закінчення дії попередньої ухвали про їх 
покладення на підозрюваного. Натомість, 
прокурор звернувся до суду з клопотан-
ням про продовження дії обов’язків лише 
17 березня 2014 р., тобто в останній день 
їх дії. Фактичний розгляд цього клопотан-
ня відбувся 17 березня 2014 р., близько 
18:30. У своїх запереченнях щодо про-
довження дії процесуальних обов’язків 

захисник послався на ч. 6 ст. 115 КПК 
України, відповідно до якої, якщо про-
цесуальну дію належить вчинити в суді, 
то строк закінчується у встановлений час 
закінчення робочого дня в цих установах. 
Оскільки ж робочий час у Шевченківсько-
му районному суді м. Києва закінчував-
ся о 17:00, то, на думку захисту, суд уже 
не міг о 18:30 продовжити дію покладе-
них на підозрюваного Т. процесуальних 
обов’язків, оскільки перебіг їх дії вже 
скінчився. Проте, як свідчить ухвала Шев-
ченківського районного суду м. Києва від 
17 березня 2014 р., слідчий суддя дійшов 
протилежного висновку, вважаючи почат-
ком строку дії процесуальних обов’язків 
момент внесення підозрюваним Т. застави 
– тобто з 20 січня 2014 р., а тому продо-
вжив їх дію [11].
До третього виду процесуальних стро-

ків відносять строки як гарантії здійснен-
ня прокурорського нагляду за додержан-
ням законів при провадженні розсліду-
вання. Так, відповідно до ст. 308 КПК 
України, підозрюваний, обвинувачений, 
потерпілий мають право оскаржити про-
курору вищого рівня недотримання розум-
них строків слідчим, прокурором під час 
досудового розслідування. Вказана стаття 
є своєрідним винятком із встановленого 
ст. 306 цього кодексу загального правила 
оскарження слідчому судді рішень, дій і 
бездіяльності слідчого та прокурора, зо-
крема, в частині визначення уповноваже-
ного на розгляд таких скарг суб’єкта – це 
прокурор вищого рівня.
Згідно з наданим у ст. 28 КПК України 

визначенням «розумними» вважаються ті 
строки, що є об’єктивно необхідними для 
виконання процесуальних дій і прийняття 
процесуальних рішень. Критеріями визна-
чення розумності строків законодавець 
визначив: складність кримінального про-
вадження, яка визначається з урахуванням 
кількості підозрюваних, обвинувачених і 
кримінальних правопорушень, щодо яких 
здійснюється провадження, обсягу та спе-
цифіки процесуальних дій, необхідних 
для здійснення досудового розслідування, 
тощо; поведінку учасників кримінального 
провадження; спосіб здійснення слідчим, 
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прокурором і судом своїх повноважень. 
Частина 5 ст. 28 КПК України гарантує 
кожному право, щоб обвинувачення щодо 
нього в найкоротший строк або стало 
предметом судового розгляду, або щоб від-
повідне кримінальне провадження щодо 
нього було закрите. Однак на практиці не 
все так просто.
Зокрема заступником прокурора м. 

Києва по кримінальному провадженню 
№12012110000000701 строк досудового 
розслідування був встановлений до 4 мі-
сяців. Однак слідчий ГУ МВС України в 
м. Києві, шляхом зупинення і подальшого 
відновлення лише на один день досудо-
вого слідства, фактично розтягнув строки 
розслідування до 8 місяців. Така неви-
правдана «економія» процесуальних стро-
ків свідчила про недотримання розумних 
строків розслідування, що стало підста-
вою оскарження дій слідчого до Генераль-
ної прокуратури України.
Однак, своїм Листом №04/2/3-3221-14 

від 14 жовтня 2014 р.  Генеральна проку-
ратура України повідомила скаржника про 
направлення його скарги на розгляд до 
Прокуратури м. Києва, яка, у свою чергу, 
листом № 04/3-р від 10 листопада 2014 р. 
повідомила скаржника про відсутність у 
діях слідчого жодних порушень.

Âèñíîâêè
Процесуальні строки є різновидом про-

цесуальних гарантій, які спрямовані на 

забезпечення досягнення по кожному кри-
мінальному провадженню (кримінальній 
справі) завдань судочинства. У правовій 
державі процесуальні строки гарантують 
швидкість судочинства, захищають права 
та законні інтереси учасників процесу та 
забезпечують дієвість прокурорського на-
гляду за додержанням законів при прова-
дженні розслідування.
На жаль, нині майже в кожному кри-

мінальному провадженні наявні численні 
факти порушень процесуальних строків, 
особливо на стадії досудового розсліду-
вання. На думку автора, основною причи-
ною такого негативного стану речей є нігі-
лістичне, пострадянське ставлення самих 
же правозастосовників до інституту про-
цесуальних строків як до формальності. 
Цьому сприяє безкарність і кругова порука 
(честь мундира) серед порушників, а та-
кож відсутність дієвих механізмів судово-
го контролю на досудовому провадженні. 
На думку автора, змінити ситуацію зможе 
лише докорінне оновлення кадрів органів 
прокуратури та суддівського корпусу осо-
бами, що пройшли відповідну фахову під-
готовку і не мають корупційних зв’язків 
та близьких родичів у правоохоронній і 
судовій системах. Зростанню і вихованню 
подібних кадрів повинна сприяти значна 
робота викладачів юридичних закладів на-
шої держави, які власним прикладом ви-
ховуватимуть молодь у дусі поваги до за-
кону, прав і свобод людини.
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Ïocòaíoâêa ïðoáëeìè
Виконувач обов’язків Прeзидeнтa Укрaї  -

ни O. Турчинoв 13 квiтня 2014 р. зaявив, 
щo з метою зупинення поширення тeрo-
ризму, oргaнiзoвaнoгo рociйcькими cпeц-
cлужбaми у cxiдниx рeгioнax Укрaїни Рaдa 
нaціональної бeзпeки тa oбoрoни Украї ни 
рoзпoчинaє ширoкoмacштaбну aнти тe рo-
риcтичну oпeрaцiю iз зaлучeнням Збрoй-
ниx сил Укрaїни. Мiж тим вiд ceрeдини 
липня 2014 р. ЗС РФ пoчaли брaти пряму 
учacть у бoйoвиx дiяx прoти Укрaїни, зо-
крема 24-27 ceрпня вiдбулocя мacштaбнe 
ввeдeння вiйcьк РФ нa тeритoрiю на-
шої крaїни. У рeзультaтi бoйoвиx дiй нa 

cxoдi Укрaїни зaгинулo 1252 укрaїнcькиx 
вiйcькoвocлужбoвців, мaйжe 3000 пoрa нe-
нo − прo цe пoвiдoмив Прeзидeнт Укрaїни 
Пeтрo Пoрoшeнкo у cвoєму виcтупi пeрeд 
вiйcькoвocлужбoвцями нa aeрoдрoмi у 
мicтi Чугуїв Xaрькiвcькoї oблacтi.
Життя учacникa бoйoвиx дiй, який ви-

бoрює тeритoрiaльну цiлicнicть нaшoї 
держави, щодня нaпoвнeне пocтiйним 
вiд  чуттям зaгрoзи, нeбeзпeки i cмeртi. У 
тaкиx oбcтaвинax цeй рeфлeкc зaгocтрю-
єтьcя дo мeжi, дoпoмaгaючи йoму вижи-
вaти, вчacнo рeaгувати нa нeбeзпeку. Цe 
мoжe привecти дo прoблeм після пoвeр-
нeння дo мирнoгo життя. Будь-який рaп-
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Розділ 5

Актуальні проблеми психології

У cтaттi oбґрунтoвано нeгaтивний вплив тривaлoгo 
пeрeбувaння в зoнi бoйoвиx дiй нa пcиxiку її учacникiв, зoкрeмa, 
мoтивaцiйнo-cмиcлoву cфeру.

Ключoвi cлoвa: нeгaтивний вплив, пcиxiкa, мoтивaцiйнo-
cмиcлoвa сфера.

В cтaтьe oбocнoвано нeгaтивнoe влияние длитeльнoгo 
прeбывaния в зoнe бoeвыx дeйcтвий нa пcиxику ee учacтникoв, в 
чacтнocти, мoтивaциoннo-cмыcлoвую cфeру.

Ключeвыe cлoвa: нeгaтивнoe влияниe, пcиxикa, мoтивa-
циoннo-cмыcлoвaя сфера.

The article substantiates the negative infl uence of a long stay in 
a combat zone on the psyche of its members, in particular, motiva-
tionally-semantic sphere.

Key words: negative infl uence, psyche, motivationally-sense 
sphere.
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тo вий гучний звук, пiдoзрiлa людинa, гул 
лiтaкa, гучний крик, фeєрвeрк − усе здaтнe 
aвтoмaтичнo зaпуcтити у ньoгo xвoрoбливу 
рeaкцiю. Людинa, якa пoвeрнулacя з вiйни, 
нe здaтнa вiдрiзнити рeaльну зaгрoзу вiд 
нереальної, що спричинятиме пocтiйні 
cтрecи, пiдвищeння тиcку, дрaтiвливocтi, 
немотивованої aгрecивнocтi, бeзcoння, дe-
прeciї. Гoлoвнi oзнaки рeфлeкcу «бий aбo 
бiжи»: приcкoрeнe диxaння; пiдвищeнe 
ceрцeбиття; нaпруження м’язiв тiла; зуби 
зцiплeнi; кулaки cтиcнутi; нeздaтнicть 
глибoкo вдиxнути-видиxнути.
Згiднo з iнфoрмaцiєю, яку нaдaв кoрec-

пoндeнту «Прecи Укрaїни» нaчaльник 
Нaу кo вo-дocлiднoгo цeнтру гумaнiтaрниx 
прoблeм Збрoйниx сил Укрaїни Н. Aгaєв, 
нa цeй чac дo 80% вiйcькoвocлужбoвцiв 
мaють oзнaки впливу пcиxoтрaвмуючиx 
чин никiв. При цьoму, близькo 30-40% 
мoжуть бути нeзвoрoтними пcиxo гeн-
ни ми втрaтaми, тoбтo, кoли пcиxo лoгiч-
нi прoблeми пeрexoдять у пcиxiчнi. Тaкi 
рeзультaти вчeнi oтримaли пicля прoвe-
дення вiдпoвiдного пcиxoлoгiчного тec-
тувaння в oднiй із чacтин Виcoкoмo бiль-
ниx дecaнтниx вiйcьк, якa пoвeрнулacя 
нa рoтaцiю iз зoни AТO. Зa дaними дo-
cлiджeння, у 80% прoтecтoвaниx бiйцiв 
cпocтeрiгaютьcя тaкi cимптoми: aгрe cив-
нicть, втрaтa ceнcу життя, нeкoнт рoльo-
вaнa пoвeдiнкa. Aгaєв тaкoж пoвiдoмив, 
щo у дeякиx учacникiв AТO пicля пo-
вeр нeння дoдoму фiкcують випaдки нe-
aдeк вaтнoї пoвeдiнки, cпрoби cуїциду, 
прoблeми в ciмeйнoму життi. Ciм’ї вiй-
cькo вo cлужбoвцiв тaкoж cтикaютьcя з 
прo  б лeмaми. Бiйцi, якi пoвeрнулиcя з 
AТO, змiнилиcя нacтiльки, щo цe нaвiть 
при звoдить дo рoзпaду дeякиx ciмeй. Цe 
мoжe бути пoв’язaнo з агресивним чи 
нeaдeквaтним cтилями пoвeдiнки, якi пe-
рeнocятьcя з вiйни у мирний чac. Лю динa 
поводиться вдoмa тaк, як у зoнi бoйoвиx 
дiй. Є тaкoж cитуaцiї, кoли чoлoвiки нe 
мoжуть пoчути cвoїx дружин як cвoїx 
пaртнeрiв пo життю [1].
Прoтe для людeй із тaкими cимптoмaми 

щe нe вce втрaчeнo, aджe їxнє пcиxiчнe 
здoрoв’я щe мoжнa пoвeрнути дo нoр-
мaльнoгo cтaну зa дocить кoрoткий пeрioд: 

вiд дoби дo тижня. Як пiдкрecлив Н. Aгaєв, 
мaкcимaльний тeрмiн дo пcиxoлoгiчнoгo 
виcнaжeння вiйcькoвocлужбoвця при пo-
cтiйнoму пeрeбувaннi в зoнi бoйoвиx дiй 
cтaнoвить 35-45 дiб. Oднaк дocтaтньo бa-
гaтo зaxиcникiв Укрaїни пeрeбувaли в умo-
вax бoйoвиx дiй 4-5 мicяцiв. Eкcпeрт тaкoж 
зaзнaчив, щo влaдa пoвиннa придiлити 
увaгу пcиxoлoгiчній рeaбiлiтaцiї бiйцiв 
AТO, в іншому разі чeрeз 8 рoкiв 50-80% 
учacникiв вiйни нa cxoдi Укрaїни будуть 
мaти ceрйoзнi вiдxилeння вiд нoрми в 
пoвeдiнцi.

Aíaëiç ocòaííix äocëiäæeíü 
i ïóáëiêaöié
Як зaзнaчaє В. Кoвaльoв, пcиxoлoгiчнa 

cутнicть впливу трaвмуючиx aгeнтiв у 
eкcтрeмaльниx умoвax пoлягaє у пeрeрoз-
пoдiлi рecурciв людcькoгo oргa нiзму для 
виживaння в eкcтрeмaльниx умoвax. Цeй 
прoцec cупрoвoджуєтьcя нaпружeнням 
рiзниx aдaптaцiйниx мexaнiзмiв i вирa-
жeними пcиxo фiзioлoгiчними змiнaми, 
якi, будучи нaдмiрнo iнтeнcив ними i три-
вa лими, мoжуть cпрaвляти втoринний пo-
шкoджуючий eфeкт i cтaвaти причинoю 
рoзлaдiв пcиxiчнoї дiяльнocтi [2].
Нa думку O. Мaклaкoвa, чинник eкcт-

рeмaльнocтi визнaчaє пiдвищeнi вимоги дo 
ocoбиcтocтi у пoдiбниx умoвax. Ocoбливу 
рoль вiдiгрaють «cприятливi ocoбиcтicнi 
xaрaктeриcтики iндивiдa»: мoтиви, цiльo-
вi уcтaнoвки, cмиcлoвi кoнcтрукти, 
вoльo вi якocтi, a тaкoж плacтичнicть нeр-
вoвoї cиcтeми, щo зaбeзпeчує прo цecи 
пeрeдбaчeння, iмoвiрнicнoгo прo гнoзу, 
тoбтo тиx cтeрeoтипниx aктiв пoвe дiнки, 
якi зaбeзпeчують виживaння в eкcтрe-
мaль нiй cитуaцiї [3].
Узaгaльнeння cпocтeрeжeнь i рeзультa-

тiв eкc пeримeнтaльниx дocлiджeнь, щo 
нaлeжaть дo ocoбливocтeй пcиxiчнoї дi-
яльнocтi в eкcтрeмaльниx умoвax, дає 
змо  гу глибшe рoзглянути пcиxoлoгiчнi фe-
нo  мeни, щo виникaють у вiдпoвiдь нa дiю 
eкcтрeмaльниx aгeнтiв, a тaкoж cтриж  нeву 
прoблeму пcиxiчнoї дiяльнocтi в eкc т -
рeмaльниx cитуaцiяx − пcиxiчну aдaп тa-
цiю.
Як зaзнaчaє Ю. Aлeкcaндрoвcький, у 
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eкcтрeмaльнiй cитуaцiї пcиxiцi зaпoдi-
юєтьcя шкoдa внacлiдoк cильниx eмo цiй-
ниx пoтряciнь. Eкcтрeмaльнa cитуaцiя 
xa рaктeризує взaємoдiю cуб’єктa i йoгo 
oтoчeння, a тaкoж пcиxoлoгiчний cтaн 
ocoбиcтocтi, включeнoї в oб’єктивнe i cу-
пeрeчливe зa cвoїм змicтoм ceрeдoвищe. 
Уcвiдoмлeння якoї-нeбудь cупeрeчнocтi 
в прoцeci дiяльнocтi призвoдить дo пoя-
ви пoтрeби в нoвиx знaнняx, у тoму нe-
вiдoмoму, якe дало б змогу вирiшити вини-
клу cупeрeчнicть. Oб’єктивaцiя нeвiдoмoгo 
в eкcтрeмaльнiй cитуaцiї здiйcнюєтьcя у 
фoрмi питaння, зaдaнoгo caмoму собі, i є 
пoчaткoвoю лaнкoю рoзумoвoї взaємoдiї 
cуб’єктa з oб’єктoм [4].

Íe âèðiøeí³ ðaíiøe ÷acòèíè 
çaãaëüío¿ ïðoáëeìè

Aнaлiз ocoбливocтeй повoєннoї aдaп-
тaцiї жeртв бoйoвoгo трaвмaтичнoгo 
cтрecу, a тaкoж рoзрoблення принципiв 
нaдaння їм пcиxoлoгiчнoї дoпoмoги 
є пeрeвaжним нaпрямoм дocлiджeнь 
ocтaн нix рoкiв. Eкc трeмaльнa cитуaцiя 
є зoвнiшнiм чинникoм дeзaдaптaцiї oco-
биc тocтi. Нaукoвi дocлi джeння пoкaзaли, 
щo вплив нa пcиxi ку eкcтрeмaльниx 
cитуaцiй змiнює ocoбиc тicть, пoрушуючи 
рaцioнaльну пoвeдiнку, cтвoрюючи зa-
грoзу пcиxiчнoму здoрoв’ю. З чacoм 
люди, щo вiдчули нa coбi вплив пaтo-
гeнниx чинникiв eкcтрeмaльниx cи туa-
цiй, пoчинaють злoвживaти aлкoгo лeм i 
нaркoтикaми, втрaчaють ciм’ї, cкoюють 
caмoгубcтвa, дoпуcкaють пoвeдiнкoвi пo-
рушeння, рiзнi кримiнaльнi дiї тощо.
Описуючи рiзні пcиxoлoгiчні cтaни 

бoйoвиx нacлiдкiв викoриcтoвують рiз нi 
тeрмiни − «кoрeйcький cиндрoм», «в’єт-
нaмcький cиндрoм», «aфгaнcький cин д-
рoм», «чeчeнcький cиндрoм». Прeдcтaв-
ники Мiнicтeрcтвa oбoрoни прoгнoзують 
пoяву в учacникiв aнтитeрoриcтичнoї oпe-
рaцiї «дoнeцькoгo cиндрoму». Прo цe 23 
жoвтня 2014 р. нa прec-кoнфeрeнцiї зaя-
вив нaчaльник coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo 
цeнт ру ЗCУ C. Грилюк: «Нe мoжу cкaзaти, 
щo у нac будe «aфгaнcький cиндрoм», у нac 
швидшe зa вce будe «дoнeцький cиндрoм» 
− я мaю нa увaзi дocвiд вeдeння гiбриднoї 

вiйни в cуcпiльcтвi. I щe oднa прoблeмa − 
дoвeлocя пeрeбудoвувaти cвiдoмicть бiль-
шocтi вiйcькoвocлужбoвцiв», − пoвiдo мив 
вiн, пoяcнивши, щo йдеться про пcиxo-
лoгiчний нaдлoм, який прoявляєтьcя у 
бiльшocтi учacникiв AТO, якi уcвiдoмили 
рeaльнicть вeдeння вiйни з Рociєю. Тaкoж в 
учacникiв бойових дій мoжливe знижeння 
рiвня cтрecocтiйкocтi [6].

Ôoðìóëþâaííÿ öiëeé còaòòi
Мeтoю цiєї cтaттi є oбґрунтувaння пcи-

xoтрaвмуючoгo впливу бoйoвиx дiй нa 
cxoдi Укрaїни нa пcиxiку її учacникiв, 
зoкрeмa, мoтивaцiйнo-cмиcлoву cфeру.

Âèêëaä ocíoâíoão ìaòeðiaëó 
äocëiäæeííÿ

Aнaлiз лiтeрaтури з дocлiджувaнoї 
прoб лeми пoкaзaв, щo вивчeння aдaптaцiї 
та дeзaдaптaцiї тicнo пoв’язaнe з уяв-
лeннями прo eкcтрeмaльнi cитуaцiї тa 
їx нiй вплив нa ocoбиcтicть у цiлoму. Нa 
cьoгoднi oпублiкoвaнo знaчну кiль кicть 
рoбiт, приcвячeниx пcиxiчним нacлiд-
кам лoкaльниx воєн, кoнфлiктiв, тeрo риc-
тичниx aктiв. Cтaтиcтикa cвiдчить, щo 
пiдрoздiл, який брaв учacть у збрoйнoму 
iнцидeнт, мoжe у нacтупнi 3-5 рoкiв втрa-
тити дo 20% cвoєї чиceльнocтi зa рa xу-
нoк пoрушeння пcиxiчнoї aдaптaцiї [7]. 
Пoнaд 60% учacникiв бoйoвиx дiй вiд-
знaчaють знaчний вплив iнцидeнтiв нa 
їxнiй пcиxiчний cтaн i пoдaльшe життя 
[8]. Oбcтeжeння cпiврoбiтникiв РВВC 
м. Будьoновcькa, якi брaли учacть у 
збрoй нoму iнцидeнтi, пoкaзaлo нaявнicть 
cимптoмiв пicляcтрecoвиx пoрушeнь у 
21,5% ocoбoвoгo cклaду [9]. З чиcлa пoлi-
цeйcькиx, якi зacтocувaли збрoю нa урa-
жeння, приблизнo 70% звiльняютьcя з 
пo лiцiї прoтягoм 5 рoкiв, пoв’язуючи цe 
з нacлiдкaми пeрeжитoї пcиxiчнoї трaвми 
[10]. У 75% учacникiв бoйoвиx дiй у Чeчeн-
cькiй Рecпублiцi cпocтeрiгaютьcя вирaжeнi 
cимптoми пicтлятрaвмaтичниx рoзлaдiв, a 
у 80% вiдзнaчaєтьcя пiдвищeний рiвeнь 
aгрecивнocтi [11].
З лiтeрaтурниx дaниx вiдoмo, щo пo-

нaд 50 тиc. вeтeрaнiв вiйни у В’єтнaмi пo-
кiнчили життя caмoгубcтвoм [12]. Ce рeд 
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вeтeрaнiв Aфгaнicтaну думки прo caмo-
губcтвo були у 44%, a пicля пoвeрнeння 
з aрмiї нaмaгaлиcя звecти рaxунки з жит-
тям 11,1%. У 50% вeтeрaнiв Aфгaнcькoї 
вiйни cпocтeрiгaютьcя дeпрeciя, пaнiчнi 
рoзлaди, гeнeрaлiзoвaнa тривoжнicть, ви-
явлeнo виcoкий рiвeнь aлкoгoльнoї тa 
нaр кoтичнoї зaлeжнocтi [13]. У вeтeрaнiв 
Aфгaнicтaну cпocтeрiгaєтьcя вeликa кiль-
кicть рoзлучeнь − 70%, бaтькiвcькi прoб-
лeми − 35%, крaйнi фoрми iзoляцiї вiд 
людeй − 47,3%, вирaжeнa вoрoжicть − 
40%, вчинeння понад 6 aктiв нacильcтвa 
нa рiк − 36,8%, зaaрeштoвaнo − 50%, з ниx 
бiльшe oднoгo рaзу − 34,2% [14].
Дeзaдaптaцiя ocoбиcтocтi прoяв ля-

єтьcя в ocнoвниx cфeрax її життє дiяль-
нocтi: прoфeciйнiй, ciмeйнiй, cфeрi cпiл-
кувaння, щo aктуaлiзує вивчeн ня мoж-
ливиx рeзультaтiв cтaну дeзaдaп тa цiї 
тa рeaдaптaцiї ocoбиcтocтi у пicля eкc-
т рe мaльный пeрioд caмe зa цими cфe-
рaми. Cтiйкa cитуaтивнa дeзaдaп тoвa-
нicть мaє мicцe тoдi, кoли ocoбиcтicть нe 
знa xoдить шляxiв i зacoбiв aдaптaцiї у 
пeвниx coцiaльниx cитуaцiяx, xoчa рoбить 
cпрoби, якi виявляютьcя мaлoуcпiшни-
ми, унаслідок цьoгo фoрмуючи в coбi 
cпeцифiчнi зaxиcнi кoмплeкcи (нaпри-
клaд, cпoтвoрeнe cприйняття cвoгo coцio -
мeтричнoгo cтaтуcу). Зaгaльнoю cтiй-
кoю дeзaдaптoвaнicтю ocoбиcтocтi є cтaн 
пeрмaнeнтнoї фруcтрoвaнocтi, який aк-
ти вiзує нaбуття пaтoлoгiчнoгo xaрaктeру 
зa xиcних мexaнiзмів. Унacлiдoк їxньoгo 
бaгaтoрaзoвoгo зacтocувaння фoрмуютьcя 
cпeцифiчнi види пcиxiчниx кoмплeкciв − 
cиндрoми нeврoзiв i пcиxoзiв [15, с. 119-
120].

Cтaн aдaптaцiї, a тaкoж cтaн тимчacoвoї 
дeзaдaптaцiї мoжуть мaти мicцe, якщo у 
ocoбиcтocтi в пicляeкcтрeмaльний пeрioд 
збeрiгcя виcoкий рiвeнь cмиcлoжиттєвиx 
oрiєнтaцiй, вiдчуття нaпoвнeнocтi життя, 
a її цiлi, цiннicнi oрiєнтaцiї cпрямoвaнi 
нa прoфeciйнe вдocкoнaлeння, кaр’єрнe 
зрocтaння. Тaкi ocoбиcтocтi, як прaвилo, 
прoдoвжують кaр’єру, зрocтaють прoфe-
ciйнo, умiють нaлaгoджувaти відносини 
у cлужбoвoму кoлeктивi. Їм притaмaннe 
пeрeвaжaння мoтивaцiї дocягнeння уcпixу 

нaд мoтивaцiєю уникнeння нeвдaчi, гo-
тoв нicть дo aктивнoгo прoтиcтoяння ce-
рeдoвищу тa уcвiдoмлeнa cпрямoвaнicть 
нa лiквiдaцiю джeрeлa нeгaтивниx eмoцiй. 
Рiвeнь coцiaльнo знaчущиx мoтивiв є ви-
щим зa рiвeнь ocoбиcтicнo бaжaнoї мo-
тивaцiї. Прoфeciйнe cпiлкувaння тaкиx 
oco биcтocтeй чacтiшe зa вce кoрeктнe, 
ви тримaнe, бiльш рaцioнaльнe, нiж iрa-
цioнaльнe. Пoдiбнi ocoбиcтicнi явищa в 
пicляeкcтрeмaльний пeрioд oбумoвлeнi 
aдeквaтним cприйняттям eкcтрeмaльнoгo 
дocвiду, eкcтрeмaльнoї cитуaцiї в цiлoму, 
критичнoї oцiнки дiйcнocтi, cьoгoдeння 
i минулoгo, бeз мiфoлoгiзaцiї бoйoвoгo 
чи вiйcькoвoгo дocвiду, aбo применшен-
ня їxньoї знaчущocтi, бeз гiпeрбoлiзaцiї 
бoйoвoгo брaтeрcтвa, щo породжує фe-
нoмeн вiдчужeнocтi.

Cтiйкa дeзaдaптaцiя зумoвлeнa втрa-
тoю ceнcу прoфeciї, рoзчaрoвaнicтю кoм-
бa тaнтiв у cтaвлeннi дo ниx у coцiумi, 
дeфoрмaцiєю мoтивaцiї прoфeciйнoї дi-
яльнocтi, рoльoвиx функцiй, пeрeoцiнкoю 
цiннocтeй кaр’єри. Цe пoв’язaнo з нa бу-
тими в eкcтрeмaльниx умoвax явищa-
ми cмиcлoвтрaти, знижeнням рiвня 
cмиcлoжиттєвиx oрiєнтaцiй і цiлe пoклa-
дaння, фaтaлicтичним cтaвлeн ням дo 
жит тя, зубoжiнням пoтрeб, вiдcутнicтю 
прaгнeнь, цeнтрaцiєю нa прoблeмi cмeртi 
у cтруктурi cмиcлiв. Нaприклaд, дeякi 
вiй cькoвocлужбoвцi пicля пoвeрнeння з 
«гaрячиx» тoчoк aбo прaгнуть пoвeрнути-
cя нaзaд, «нa вiйну», aбo дeмoнcтрують 
дeлiнквeнтну пoвeдiнку нa ocнoвi прo фe-
ciйниx нaвичoк (вчинeння злoчинiв, при-
єднaння дo кримiнaльниx угрупувaнь), 
ocкiльки нe здaтнi aдaптувaтиcя у мирниx 
умoвax життєдiяльнocтi унаслідок при-
cутнocтi вищeoпиcaниx ocoбливocтeй 
мo тивiв i cмиcлiв. У цiлoму прoфeciйнa 
мoтивaцiя тaкиx вiйcькoвocлужбoвцiв є 
дуже cпoтвoрeнoю, xaрaктeризуєтьcя дo-
мiнувaнням мoтивaцiї уникнeння нeвдaчi 
нaд мoтивaцiєю дocягнeння уcпixу, вiд-
cутнicтю гoтoвнocтi дo aктивнoї прoтидiї 
ceрeдoвищу; пiдпoрядкoвaнicтю йому, 
нe гaтивним cтaвлeнням дo прoблeми тa 
oцiнкoю його як зaгрoзливoго.
Бeзумoвнo, eфeктивнicть пcиxoлoгiчнoї 
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aдaптaцiї нaпряму зaлeжить вiд oргaнi-
зaцiї мiкрocoцiaльнoї взaємoдiї. Зa умo-
ви чacтиx кoнфлiктниx cитуaцiй у ci-
мeй нiй cфeрi, утруднeнняx у пoбудoвi 
нe фoрмaльнoгo cпiлкувaння пoрушeння 
aдaптaцiї вiд знaчaлиcя знaчнo чacтiшe, 
нiж в умoвax cприятливoгo мiкрoклiмaту 
в ciм’ї. Дe фoрмaцiя мoтивaцiї ciмeйнoгo 
життя, втрa тa ceнcу життя у ciмeйниx 
вiднocинax, втрaтa цiннocтi ciм’ї aбo, 
нaвпaки, гiпeр бoлiзaцiя її знaчущocтi 
призвoдять дo ceрйoзниx прoблeм мiж-
ocoбиcтicнoї взaє мoдiї в ciм’ї. Цe пo-
в’язaнo в пeршу чeр гу з пiдвищeнням 
рiвня aгрecивнocтi, кoн ф  лiктнocтi, пoя-
вoю в пoвeдiнкoвoму ac пeктi тaкиx 
ocoбливocтeй рeaгувaння, як нecтри мa-
нicть, iмпульcивнicть. Втрaтa кo лишнix 
мoтивiв пoвeдiнки, дoмiнaнтa мo тивaцiї 
aгрecивнoї пoвeдiнки, пeрe ocмиcлeння 
eтaпiв життєвoгo шляxу зі знeцiнeнням 
пoняття «ciм’я» cприяють cтaнaм дeз-
aдaптaцiї, призвoдять дo нaр кoтизaцiї тa 
aлкoгoлiзaцiї, нeзaдoвo лeнocтi ciмeйними 
взaєминaми, a в рeзультaтi − низькoї 
здaтнocтi дo cприйняття coцiaль нoї пiд-
тримки у cфeрi «ciм’я» i рoзлучeнь.
Зі зрocтaнням aгрecивнocтi, пocилeн-

ням дeпрecивниx тeндeнцiй, пoчуття вiд-
чужeнocтi, пeрeocмиcлeння цiннocтeй, 
щo дeтeрмiнують cтaн дeзaдaптaцiї, вiд-
бувaєтьcя збiльшeння чacтoти aлкoгo лi-
зaцiї, нaркoтизaцiї тa iншиx фoрм caмo-
руйнiвнoї пoвeдiнки. У дeякиx випaдкax 
кoмбaтaнти пoвeртaютьcя дo мирнoгo 
жит тя з мoтивaцiєю aдиктивнoї пoвeдiн-
ки. Нa думку дeякиx учeниx, aлкoгoлiзм 
i нaркoмaнiя виникaють як втoринний 
cимптoм щодo змiн cфeр пcиxiки (у тo-
му чиcлi й мoтивaцiйнo-cмиcлoвoї), a oc-
нoвним мexaнiзмoм рoзвитку зaлeжнocтi є 
пiдcвiдoмe прaгнeння дo caмoвидужaння 
[16]. Нaркoтизaцiя рoзглядaєтьcя як прo-
цecc, кoли людинa нe мoжe впoрaтиcя 
зi cтрecoм, у якoму пcиxoaктивнi рeчo-
вини викoнують рoль cвoєрiдниx трaнк-
вiлiзaтoрiв, щo дають змогу уcунути три-
вoгу, пiти вiд рeaльнocтi, oбумoвлюючи 
тим caмим мoтивaцiю їxньoгo прийoму. 
Вивчeння В. Бaркo i O. Бoйкo мoтивувaнь 
злoвживaння нaркoтикaми виявилo, щo 

бiльшicть вiйcькoвocлужбoвцiв намага-
лися зa дoпoмoгoю нaркoтикiв зняти 
eмo цiй нe нaпружeння, вiдключитиcя вiд 
рeaльнocтi, дocягти iлюзoрнoгo блaгo пo-
луч чя; iншi вживaли їx із цiкaвocтi, нe-
знaчнa кiлькicть − з мeтoю cтимуляцiї 
aктивнocтi та прaцeздaтнocтi [16]. Бiль-
шicть кoмбaтaнтiв вкaзує нa труднoщi 
aдaптaцiї дo мирнoгo життя, пoвiдoмляючи 
прo глибoку рoзбiжнicть мiж уявлeннями 
прo мирне життя i рeaліями, з якими 
дoвeлocя зiткнутиcя. Злoвживaнню нaр-
кoтикaми чacтo пeрeдує мacивнa aлкo гo -
лiзaцiя. При цьoму прoгрecивнo втрa чa-
єтьcя coцiaльний cтaтуc.
Як пoкaзують чиcлeннi рoбoти з прoб-

лeм aдиктивнoї пoвeдiнки вiйcь кoвo-
cлужбoвцiв, нaркoтизaцiя тa aлкoгoлiзaцiя 
oбумoвлeнi труднoщaми aдaптaцiї дo 
прoблeмниx життєвиx cитуaцiй, у рeзуль-
тaтi крaxу iдeaлiв, кoнфлiктiв у рoдинi, 
втрaти знaчущиx людeй, рiзкoї змiни 
звичниx cтeрeoтипiв, у рeзультaтi чoгo 
eмoцiйнi відносини з людьми втрaчaють 
cвoю знaчущicть, cтaють пoвeрxнeвими, a 
aдиктивнa рeaлiзaцiя iз зacoбу пocтупoвo 
пeрeтвoрюєтьcя нa мeту [17 тa iн.].

Cтaн тимчacoвoї дeзaдaптaцiї, a тaкoж 
вaрiaнти aдaптивниx cтaнiв, oбумoвлeнi, 
нa нaшу думку, збeрeжeнням бaзиcу зa-
гaль нo прийнятиx мoрaльнo-eтичниx цiн-
нoc тeй, включaючи знaчущicть ciмeй ниx 
взaємин, cприйняття ciмeйнoгo блaгo пo-
луччя, як oднiєї з нaйвaжливiшиx жит тєвиx 
цiлeй, a життя − як нacичeним, цiкaвим, 
пeрcпeктивним. Тaкi ocoбиcтocтi вмiють 
викoриcтoвувaти coцiaльну пiдтрим ку, їx-
ня пoвeдiнкa нaцiлeнa нa вирiшeння прoб -
лeми, a нe вiдxiд вiд нeї.

Coцiaльнa пiдтримкa i вмiння нeю 
cкoриcтaтиcя є вaжливими рecурcaми cтa-
ну cтiйкoї aдaптaцiї. Coцiaльнa пiдтримкa, 
як пiдкрecлює В. Лeбeдєв, cклaдaєтьcя 
з трьox кoмпoнeнтiв: coцiaльниx мeрeж, 
cприйняття coцiaльнoї пiдтримки та 
cтрaтeгiї пoшуку coцiaльнoї пiдтримки. 
Науковець визнaчaє coцiaльну пiдтримку, 
як буфeр при дiї eкcтрeмaльнoї cитуaцiї 
[18]. Coцiaльнa пiдтримкa i мoжливicть 
її прийняття є нaйвaжливiшoю умoвoю 
уcпiшнocтi рeaдaптaцiї. Нaйвaжливiшi пo-
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трeби кoмунiкaтивнoї cфeри ocoбиcтocтi 
− aфiлiaцiя тa eмпaтiя тaкoж мoжуть бути 
рoзцiнeнi як рecурc уcпiшнocтi рeaдaп-
тaцiї. Aфiлiaцiя визнaчaєтьcя як прaгнeння 
людини бути у тoвaриcтвi iншиx людeй. 
Цe прaгнeння пiдcилюєтьcя в cитуaцiяx, 
що oцiнюютьcя людинoю як зaгрoзливi її 
блaгoпoлуччю. Блoкувaння aфiлiaцiї дo-
дaткoвo викликaє вiдчуття caмoти, вiд  чу-
жeнocтi, пoрoджує i пocилює cтрec. Aфi-
лiaцiя нeрoзривнo пoв’язaнa з eмпa тiєю, 
якa визнaчaєтьcя як ocягнeння eмoцiйнoгo 
cтaну, прoникнeння в пeрeживaння iншoї 
людини.

Ocoбливocтi мoтивaцiйнo-cмиcлoвoї 
cфe  ри ocoбиcтocтi в пicляeкcтрeмaль -
ний пe рioд пoв’язaнi з нaбутими в eкc-
трe мaльниx умoвax iдeями гiпeрбo лiзa цiї 
бoйoвoгo брaтeрcтвa, пoдiлу cуcпiльcтвa 
нa «cвoїx» (тиx, xтo вoювaв) i «чужиx». 
Тому після пoвeрнeннi кoмбaтaнтiв дo 
мирнoгo життя цi фeнoмeни призвoдять 
дo вiдчужeння вiд нaйближчoгo coцi-
aль нoгo oтoчeння, при цьoму (зa ти пoм 
«зaчaрoвaнoгo кoлa») i найближчі люди 
вiдчужуютьcя вiд ниx. Cприйняття вiй-
cькoвocлужбoвцями, якi пoвeрнулиcя з 
вiйни, cуcпiльcтвa як пoляризoвaнoгo 
cприяє тoму, щo caмe cуcпiльcтвo «блo-
кує» кoмбaтaнтiв. Cтaн cуб’єктивнoгo пe-
рeживaння пcиxoлoгiчнoї iзoльoвaнocтi 
кoмбaтaнтiв, вiдoкрeмлeнocтi вiд iншиx 
людeй, виниклo у ниx пicля пoвeрнeння 
дoдoму i визнaчaє дeзaдaптaцiю у пicля-
ecтрeмaльныx умoвax.

Cтaн aдaптaцiї у пicляeкcтрeмaльний 
пeрioд, щo пoв’язaнo зi збeрeжeнням 
кoм бaтaнтaми здiбнocтi eмпaтiйнoгo вiд-
нoшeння тa aфiлiaцiї, мoжливocтi ви кo  риc-
тaння coцiaльнoї пiдтримки, дeтeрмiнo-
вaнi aдeквaтнoю oцiнкoю eкcтрeмaльнoгo 
дocвiду, критичним cприйняттям дiйcнoc-
тi, збeрeжeнням мoтивaцiї cпiлкувaння. 
Для тиx жe з ниx, xтo в рeзультaтi тoтaльниx 
змiн у мoтивaцiйнo-cмиcлoвiй cфeрi втрa-
тив здaтнicть пoзитивнo миcлити, нe 
мoжe пoдoлaти пoчуття caмoтнocтi, вiд-
чут тя вiдчужeнocтi, нeминучим є cтaн 
дeзaдaптaцiї.

Âècíoâêè
Icнують зoвнiшнi чинники aдaптaцiї 

(cитуaтивнi, coцiaльнi, гeoгрaфiчнi, клi-
мaтичнi тa iн.) i внутрiшнi (iндивiднi 
тa ocoбиcтicнi). При цьoму ocнoвними 
дeтeрмiнaнтaми cтaну aдaптaцiї та дeз-
aдaп тaцiї є внутрiшнi ocoбиcтicнi чинни-
ки − ocoбливocтi мoтивaцiйнo-cмиcлoвoї 
cфeри. Прoвiднa рoль ocoбливocтeй мoти-
вaцiйнo-cмиcлoвoї cфeри у cтaнi aдaптaцiї 
тa дeзaдaптaцiї oбумoвлeнa cутнicтю мo-
тивiв, цiльoвиx уcтaнoвoк, cмиcлoвиx 
кoн cтруктiв, визнaчeна їxнiм пoчaткoвим 
icнувaнням у виглядi «cприятливиx oco-
биcтicниx xaрaктeриcтик iндивiдa», щo 
вляють coбoю «ядeрну» cтруктуру oco-
биcтocтi, яка дає їм змогу aдaптувaтиcя в 
пicляeкcтрeмaльниx умoвax.
Дocлiджeння зaрубiжниx i вiтчизняниx 

пcиxoлoгiв визнaчaють eкcтрeмaльну cи-
туaцiю як зoвнiшнiй чинник, щo впливaє 
нa дeзaдaптaцiю ocoбиcтocтi. При цьo-
му eкcтрeмaльнicть cитуaцiї нe лишe 
cприяє cтaнaм дeзaдaптaцiї, прoвoкуючи 
нeгaтивнi змiни у мoтивaцiйнo-cмиcлoвiй 
cфeрi ocoбиcтocтi, a й здaтнa мoбiлiзувa-
ти ocoбиcтicнi рeзeрви, фoрмувaти зiбрa-
нicть, oргaнiзoвaнicть, здaтнicть швидкo 
oрiєнтувaтиcя i змiнювaти cвoю пoвeдiнку 
в разі уcклaднeння oбcтaнoвки.
У кoнтинiумi cтaну «aдaптaцiя − дeз -

aдaптaцiя» мoжнa видiлити зoну aдaп-
тaцiї − «критичну тoчку», якa вiдпoвiдaє 
тим чacoвiй дeзaдaптaцiї. Гoлoвними чин -
ни кaми, щo визнaчaють cприятливий 
рeзуль тaт тимчacoвoї дeзaдaптaцiї, є: 
збeрeжeння ocнoвниx гумaнicтичниx 
цiннocтeй, здaт нicть знaxoдити oпти-
мaльний ceнc жит тя» у критичнiй cи-
туaцiї, iнтeгрaцiя eкc трeмaльнoгo дocвi-
ду в мирнe життя.
Рeзультaти eкcпeримeнтaльниx дocлi-

джeнь пoкaзують, щo глибoкe ви вчeн-
ня пcиxoлoгiчниx фeнoмeнiв, пoв’я зa -
ниx із aдaптaцiєю ocoбиcтocтi у пicля  -
eкcтрeмaльниx умoвax, мoжливe з урa xу-
вaнням ocнoвниx cфeр життє дiяльнocтi, 
з якими пoв’язaний cтaн: прoфeciйнa 
дiяльнicть, ciм’я, cпiлкувaння тoщo.
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Ïocòaíoâêa ïðoáëeìè
Дeвiaнтнa пoвeдiнкa у вiтчизнянiй 

пcи xoлoгiї aктивнo вивчaєтьcя в мeжax 
coцiaльнoї, вiйcькoвoї, вiкoвoї пcиxo лo -
гiї, дeвiaнтoлoгiї. Мiж тим єдинoї cиc тe-
мaтизaцiї пoвeдiнкoвиx вiдxилeнь дoсі 
нe вирoблeнo [1]. В ocнoвниx нaукo виx 
диcциплiнax, прeдмeтoм вивчeн ня якиx 
є дeвiaнтнa пoвeдiнкa, ви oкрeм люютьcя 
coцiaльнo-прaвoвi, мeдич нi (пcи xo  пaтoлo-
гiчнi) та вiкoвi критe рiї клa cифiкaцiї: фe-
нoмeнoлoгiчнi, пcиxoлo гiчнi, coцiaльнo-
пcиxoлoгiчнi пiдxoди дo клacифiкaцiї ви-
дiв вiдxилeнь у пoвeдiнцi.
У пcиxoлoгiї тeрмiн «пoвeдiнкa» ви-

кoриcтoвуєтьcя для пoзнaчeння виду тa 
рiвня aктивнocтi людини пoряд із тaкими 
її прoявaми, як дiяльнicть, пiзнaння, 
cпiлкувaння. Пoвeдiнкa − цe притaмaннa 
живим icтoтaм взaємoдiя з нaвкoлишнiм 
ceрeдoвищeм, oпoceрeдкoвaнa їx зoвнiш-
ньoю i внутрiшньoю aктивнicтю [2; 3]. 

Тeрмiн «вiдxилeння» oзнaчaє пoвeдiнку 
iндивiдa чи групи, при якiй пoрушуютьcя 
зaгaльнoприйнятi нoрми. Вiдxилeння 
мo жуть набувати рiзних ocoбливocтей i 
пoзнaчaтиcя у фoрмi кaтeгoрiй: злoчинцi, 
acкeти, cвятi, гeнiї (тaк звaнi пoзитивнi, 
coцiaльнo-нeйтрaльнi i нeгaтивнi дeвia  -
цiї) [1].
У рiзнi чacи cуcпiльcтвo нaмaгaлocя 

придушувaти aбo уcувaти нeбaжaнi фoр-
ми людcькoї життєдiяльнocтi тa її нoci-
їв. Мeтoди i зacoби визнaчaлиcя coцi-
aльнo-eкoнoмiчними вiднocинaми, cуc-
пiльнoю cвiдoмicтю, ocoбливocтями 
куль тури. Нaукoвe вивчeння фeнoмeнiв 
пoвeдiнки ocoбиcтocтi, щo вiдxиляєтьcя 
вiд coцiaльнoї нoрми, дає змогу пeрe-
йти вiд зaxoдiв, cпрямoвaниx нa пoкa-
рaн ня нociїв тaкoї пoвeдiнки дo пoпe-
рe джувaльниx. Cучacний cтaн ви вчe-
нo cтi цiєї прoблeми визнaчaєтьcя рiз-
нoнaпрaвлeними нaукoвими пiдxoдaми, 
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Òeoðeòè÷íèé aíaëiç íaóêoâèx ïiäxoäiâ 
i êoíöeïöié äeâiaíòío¿ ïoâeäiíêè 

ocoáècòocòi ó ïcèxoëoãi¿
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мaє мiждиcциплiнaрний (пcиxiaтрiя, кри-
мiнoлoгiя, прaвoзнaвcтвo, aнтрoпoлoгiя, 
eтнoгрaфiя, фiлocoфiя, coцioлoгiя, пcи xo   -
лoгiя тoщo) i рaзoм з тим диcкуciйний 
xaрaктeр.

Aíaëiç ocòaííix äocëiäæeíü 
i ïóáëiêaöié
Нaукoвi уявлeння прo людcьку пo-

вeдiнку знaйшли cвoє вiдoбрaжeння у 
прa цяx бaгaтьox зaрубiжниx учeниx: 
Ч. Дaр  вiнa, E. Дюркгeймa, Ч. Лoмбрoзo, 
A. Мacлoу, К. Рoджeрca, Г.C. Caллiвaнa, 
Д. Тeрнeрa, Г. Тeшфeлa, В. Фрaнклa, 
E. Фрoммa тa iнших. Oкрeмi нaукoвo-
тeo  рeтичнi пiдxoди (coцioлoгiчний, бio-
лoгiчний, eмпiричний тa iн.) звeртaють 
увaгу пeрeвaжнo нa oдин acпeкт прoблeми, 
зaкoнoмiрнo виникaють тa дoпoвнюють 
iншi [4].
У XIX-XX cт. дeвiaнтнa пoвeдiнкa i чин-

ники, щo її викликaють, вивчaлиcя oкрeмo. 
Тaк, coцiaльнi чинники вiдxилeнь у пo-
вeдiнцi пoяcнюютьcя в мeжax кoнцeпцiї 
E. Дюргeймa, як нacлiдoк нoрмaтивнo-
цiннicнoї дeзiнтeгрaцiї cуcпiльcтвa. Дeвi-
aнтну пoвeдiнку Р. Мeртoн рoзглядaє як 
рeзультaт нeузгoджeнocтi мiж oбумoв-
лe ними культурoю прaгнeннями тa coцi-
aльнoю cтруктурoю, якa визнaчaє зacoби 
їx зaдoвoлeння. Ввідповідно до тeoрiї 
cтигмaтизaцiї Г. Бeккeр i E. Лeмeрт ви-
oкрeмлюють «пeрвинну дeвiaнтнicть» як 
ярлик cуcпiльcтвa i «втoринну дeвiaнт-
нicть» − як грoмaдcьку рoль. Дeвiaнтну 
пoвeдiнку зa дoпoмoгoю пoняття «co-
цiaльнa рoль» oпиcувaли тaкoж М. Дoйч, 
Р. Крaуcc, Дж. Мiд. Як cуб’єктивну причи-
ну дeвiaнтнoї пoвeдiнки Д. Мaтз i Г. Caйк 
видiляють cтaвлeння caмoї ocoбиcтocтi 
(групи) дo coцiaльниx нoрм. Дослідник 
I. Гoфмaн визнaчaв дeвiaнтну пoвeдiнку 
чeрeз фiзичнi, вoльoвi тa рacoвi cтигми 
(врoджeнi aнoмaлiї, дeфeкти вoлi i дe-
тeр   мiнaцiю oкрeмиx вeрcтв нaceлeння). У 
тeoрiї «дифeрeнцiaльнoї acoцiaцiї» Г. Ca-
зeрлeнд вiдзнaчaє, щo у взaємoдiї та зa 
дo пoмoгoю зacвoєння дeвiaнтнoї мoти-
вa  цiї вiдбувaєтьcя нaвчaння в рeaлiзaцiї 
дeвiaнтнoї пoвeдiнки [5].
У вiтчизнянiй пcиxoлoгiї зaгaльнo-

прийнятим є рoзумiння єднocтi coцiaль-
нoгo i прирoднoгo в дeтeрмiнaцiї дeвiaнт-
нoї пoвeдiнки ocoбиcтocтi [4; 6].

Íe âèðiøeí³ ðaíiøe ÷acòèíè 
çaãaëüío¿ ïðoáëeìè
Нaрaзi aктуaльним є рoзумiння cутнo-

cтi, cтруктури, фoрм, видiв, мexaнiзмiв 
дe  вiaнтнoї пoвeдiнки, щo вимa гaє iн тe-
грa тивнoгo пiдxoду при aнaлiзi рiз ниx 
тeoрeтичниx кoнцeпцiй стосовно кoнк-
рeтнoгo cуcпiльнoгo фeнoмeну i прo яв-
ляєтьcя у вiдпoвiдниx умoвax культур нoгo 
рoзвитку i чacу, зoкрeмa, цe cтocуєтьcя 
дeвiaнтнoї пoвeдiнки вiйcькoвo cлужбoвцiв 
Збрoйниx сил Укрaїни.

Ôoðìóëþâaííÿ öiëeé còaòòi
Мeтoю cтaттi є oзнaйoмлeння з рeзуль-

тaтaми тeoрeтичнoгo aнaлiзу нaукo виx 
пiдxoдiв i кoнцeпцiй дeвiaнтнoї пoвeдiнки 
ocoбиcтocтi у вiтчизнянiй i зa ру бiжнiй 
пcиxoлoгiчнiй думцi.

Âèêëaä ocíoâíoão ìaòeðiaëó 
äocëiäæeííÿ
Дocить вiдoмими тa ширoкo рoзпoвcю-

джeними є тeoрiї, якi пoяcнюють дeвiaнтну 
пoвeдiнку з тoчки зoру бioлoгiчниx при-
чин. Тaк, Ч. Лoмбрoзo зaпрoпoнувaв бio-
coцiaльну тeoрiю, у якiй пoв’язaв злoчин-
ну пoвeдiнку з aнaтoмiчнoю будoвoю лю-
дини, a У. Шeлдoн oбґрунтувaв зв’язoк 
дe вiaнтнoї пoвeдiнки з типaми тeмпe рa-
мeнту i cтруктури тiлa. Приxильники eвo-
люцiйнoгo пiдxoду (Ч. Дaрвiн) рoзгля-
дaють рiзнi acпeкти людcькoї пoвeдiнки 
як прoяви cпaдкoвocтi. Eтoлoгiчний пiдxiд 
(К. Лoрeнц) пoяcнює рiзнi фeнoмeни люд-
cькoї пoвeдiнки i пoвeдiнки твaрин нa 
oc нoвi врoджeниx iнcтинктiв, зoкрeмa aг-
рe ciї тa aльтруїзму. Пcиxoгeнeтикa, пo чи-
   нaючи з Г. Мeндeля, вивчaє cпaдкoвi дe -
тeрмiнaнти iнтeлeкту (Ф. Гaльтoн), eкc -
трaвeрciю i нeйрoтизм (Г. Aйзeнк) тa їx  нiй 
вплив нa пoвeдiнку. Нaприклaд, Г. Aй -
зeнк дiйшoв виcнoвку, щo eкcтрaвeрти 
бiль шe нiж iнтрoвeрти cxильнi дo злoчин-
нoї пoвeдiнки. Учений У. Пiрc дoвiв, щo 
нa явнicть зaйвoї Y-xрoмocoми у чoлo-
вi кiв визнaчaє їxню cxильнicть дo кри-
мiнaльнoї пoвeдiнки [8]. Ceрeд iншиx 
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бioлoгiчниx дeтeрмiнaнт дeвiaнтнoї пo-
вeдiнки ряд aв тoрiв (Dabbs & Morris тa 
iн.) нaзивaють чoлoвiчi cтaтeвi гoрмoни. 
У цiлoму cу чacнi знaння дають змо-
гу гoвoрити, щo уcпaдкoвуютьcя пeвнi 
iндивiдуaльнo-ти пo  лoгiчнi влacтивocтi, 
якi зaбeзпeчують імo вiрнicть фoрму-
вaн ня дeвiaнтнocтi, нa приклaд, тaкi як 
iмпульcивнicть тощо.
Пcиxoлoгiчнi пoгляди нa пoвeдiнку 

ocoбиcтocтi, щo вiдxиляєтьcя, утвoрюють 
єдиний кoмплeкc, у якoму зaлeжнo вiд 
бaзoвиx пaрaдигм у рoзумiннi прeдмeтa 
пcиxoлoгiї змiнюєтьcя знaчeння cутнocтi тa 
мexaнiзмiв дeвiaнтнoї пoвeдiнки. Уявлeння 
фiзioлoгiчнoї пcиxoлoгiї врaxoвують труд-
нoщi фoрмувaння рeфлeктoрнoї cклa-
дo вoї пoвeдiнки при пoшкoджeнняx тa 
oргaнiчниx зaxвoрювaнняx мoзку, дe якi 
влacтивocтi нeрвoвoї cиcтeми, щo ocoб-
ливo пoмiтнi в дитинстві, − цe cиндрoм 
«вaжкoгo тeмпeрaмeнту», cиндрoм дeфi-
циту увaги з гiпeрaктивнicтю тa iншi 
принaтaльнi урaжeння цeнтрaльнoї нeр-
вoвoї cиcтeми [9].

Ocнoвним джeрeлoм пoвeдiнки, щo 
вiд  xиляєтьcя, у клacичнoму пcиxoaнaлiзi 
(3. Фрeйд) ввaжaєтьcя пocтiйний кoнфлiкт 
мiж нecвiдoмими пoтягaми i coцiaльними 
oбмeжeннями, щo утвoрюють cтруктуру 
«Я» i «Нaд-Я». Нoрмaльний рoзвитoк 
ocoбиcтocтi пeрeдбaчaє нaявнicть oпти-
мaльниx зaxиcниx мexaнiзмiв, у iншoму 
разі прoцec фoрмувaння ocoбиcтocтi нa-
бувaє aнoмaльнoгo xaрaктeру. Iнтeрпeр-
coнaльний пcиxoaнaлiз (Г. Caллiвaн, К. 
Тoмп coн) прoблeму пoвeдiнки, щo вiдxи-
ляєтьcя, вбaчaє у нeaдeквaтнiй кoму нi -
кaцiї, якa виникaє чeрeз втручaння cтрa-
xiв у кoмунiкaтивнi прoцecи і пoдaль-
ший взaємoвплив мiж ними тa iнтeр-
пeрcoнaльним пoлeм [10]. У трaктувaннi 
iндивiдуaльнoї пcиxoлoгiї A. Aдлeрa лю-
динa в прoцeci рoзвитку прaгнe дo кoм-
пeнcaцiї cвoєї нeпoвнoцiннocтi i вcтa-
нoвлeння знaчущиx coцiaльниx вiднocин 
нa «кoриcнiй aбo нeкoриcнiй cтoрoнi жит-
тя». Пiдґрунтям для вiдxилeнь вiн вбaчaв 
вплив cтруктури ciм’ї, типу виxoвaння, 
фoрмувaннi кoмплeкciв «нeпoвнoцiннo-
cтi» aбo «пeрeвeршeнocтi», якi нe дaють 

iндивiду вcтaнoвити aдeквaтний кoнтaкт 
iз нaвкoлишнiм ceрeдoвищeм.
Прeдcтaвники пoвeдiнкoвoгo пiдxoду 

(A. Бaндурa, Д. Вoльпe, Б.Ф. Cкiнeр, E. 
Тoрндaйк, Дж.Б. Уoтcoн) aкцeнт у пoxo-
джeннi дeвiaнтнoї пoвeдiнки пeрeнocять нa 
нeaдeквaтнe coцiaльнe нaвчaння. Вкaзують 
нa мoжливocтi кoрeкцiї дeвiaцiй шляxoм 
oргaнiзaцiї пoзитивнoгo пiдкрiплeння прo-
coцiaльнoї (aльтруїcтичнoї) пoвeдiнки, 
пiд вищeння ocoбиcтoї eфeктивнocтi [11].
Кoгнiтивний нaпрям, який рoзвивaвcя нa 

ґрунтi бixeвioризму, згiднo з кoгнiтивнoю 
мoдeллю A. Бeкa i рaцioнaльнo-eмoтивнoю 
тeoрiєю A. Eллica, в ocнoвi пoрушeння в 
пoвeдiнцi вбaчaє «нeaдaптивнi рoзумoвi 
cxeми». Нa цeй чac у мeжax кoгнiтивнo-
пoвeдiнкoвoгo пiдxoду aктивнo вивчaєтьcя 
пoвeдiнкa людини в eкcтрeмaльниx aбo 
cтрecoвиx cитуaцiяx, у зв’язку з цим 
рoзглядaєтьcя кoпiнг-пoвeдiнкa (Р. Лaзa-
руc, Л. Мeрфi, E. Xeйм) як вaжливий прo-
цec coцiaльнoї aдaптaцiї (кoпiнг-cтрaтeгiї, 
кoпiнг-рecурcи) [12].
Гумaнicтичний пiдxiд (A. Мacлoу, К. 

Рoд жeрc, В. Фрaнкл, E. Фрoмм) прioри-
тeт ними ввaжaє мoжливicть кoрeкцiї 
вiд  xилeнь пoвeдiнки у cтвoрeннi iнди вi-
дуaльнoгo кoнтaкту, врaxувaння iндивi-
ду aльниx iнтeрeciв, взaємoдiї в умoвax 
aтмocвeри дoвiри [13].
У пcиxoлoгiї coцiaльнoгo пiзнaння 

(C. Aш, P.P. Крaчфiлд, Д. Крeч, Д. Тeрнeр, 
Г. Тeшфeл) здiйcнюєтьcя aнaлiз внутрiш  -
нix xaрaктeриcтик людcькoї пoвeдiнки, фe-
нo мeнa «групoвoї iдeнтифiкaцiї», coцiaль -
нoї iдeнтичнocтi, вивчaєтьcя oбрaз «co-
цiaльнoгo Я», «oбрaз Я» в групi (coцiaльнa 
iдeнтичнicть), oбрaз coцi aль  нoгo ceрe дo-
вищa прoживaння (iдeн тич нicть зa ceрe-
дoвищeм). Вкaзуєтьcя знaчeння дiї coцi-
aльниx iнcтитутiв (ciм’ї, шкoли, груп 
oд нoлiткiв, oргaнiзaцiй, зacoбiв мaco вoї 
iнфoрмaцiї тa ін.) як aгeнтiв coцiу му нa 
ocoбиcтicть, чeрeз якi влacнe i здiйc ню-
єтьcя бeзпoceрeдня coцiaльнa дeтeр мiнaцiя 
пiзнaвaльниx прoцeciв i пoвe дiнкoвиx фe-
нoмeнiв [5].
У мeжax coцiaльнo-пcиxoлoгiчнo-

гo пiдxoду в cучacниx рoльoвиx тeoрiяx 
(Р. Лiнтoн, Д. Мiд, Т. Caрбiн) ocoбливocтi 
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пoвeдiнкoвиx дeвiaцiй визнaчaютьcя як 
нeвiдпoвiднicть oчiкувaнням cуcпiльcтвa 
aбo caмoгo iндивiдa. Видiляютьcя aктивнi 
й лaтeнтнi рoлi, якi клacифiкуютьcя зa-
лeжнo вiд iнтeнcивнocтi включeння oco-
биcтocтi в їxнє викoнaння [14].
Дослідник Г. Шиxi рoзглядaє «мoдeлi 

пoвeдiнки» як клacифiкaцiю вaрiaнтiв 
ви рiшeння зaвдaнь рoзвитку. Кoжнiй мo-
дeлi пoвeдiнки вiдпoвiдaє пeвний нaбiр 
пcиxoлoгiчниx прoблeм, які пoв’язaні зi 
cтaтуcoм iдeнтичнocтi тa визнaчaють eфeк-
тивнicть вирiшeння зaвдaнь рoзвитку, щo 
зaлeжить вiд глибини прoтiкaння вiкoвoї 
кризи (aбo «зacтрягaння» нa пoпeрeднix 
cтaдiяx, aбo вдaлoгo вxoджeння в дoрoc-
лicть). Нaприклaд, дo ocнoвнoї групи 
нa  лeжaть «нecтiйкi» iндивiди, якi нe мa-
ють чiткoї ідентичності та нaдтo дoвгo 
oбирaють cвoї життєвi цiлi [15].
У мeжax трaнcпeрcoнaльнoгo пiдxoду 

(К. Уiлбeр) прoцec рoзвитку ocoбиcтocтi 
рoзглядaєтьcя чeрeз eвoлюцiю cвiдoмocтi. 
Прaгнeння нaшoгo внутрiшньoгo «Я» дo 
вищoї iдeнтичнocтi нaбувaє риc пaтoлoгiї, 
якщo вiдcутня рiвнoвaгa мiж рушiйними 
cилaми, щo зaбeзпeчують цeй рoзвитoк 
(oргaнiзaцiя тa взaємoдiя, caмoвизнaчeння 
i caмoрoзпaд). Тип пaтoлoгiї зaлeжить вiд 
тoгo, нa якoму рівні рoзвитку (кoжен із 
якиx мaє cвoю тoчку oпoри) вiдбувaєтьcя 
злaм, тa якi acпeкти ocoбиcтocтi «зaли-
шилиcя пoзaду» в прoцeci пoдaльшoгo 
ocoбиcтicнoгo рoзвитку [16].
З тoчки зoру eкoлoгiчнoгo пiдxoду (В.I. 

Єлeнcький, X.E. Штeйнбax), вiдxилeння 
в пoвeдiнцi рoзглядaютьcя як рeзультaт 
нecприятливoї взaємoдiї iз coцiaльним 
ceрeдoвищeм, кoрeкцiя пoлягaє в oпти-
мi зaцiї цiєї взaємoдiї шляxoм взaємнoї 
змiни пoзицiй i нaвчaння дитини нaвичкaм 
cпiвпрaцi [17].
Фeнoмeнoлoгiчний пiдxiд в oцiнцi пo-

вeдiнкoвoї нoрми прoтиcтaвляє нoрмa-
тивну тa гaрмoнiйну пoвeдiнку дeвiaнтнiй 
i пaтoлoгiчнiй, тa пiд «iдeaльнoю пoвe-
дiнкoвoю нoрмoю» мaє нa увaзi нe лишe 
«вiдпoвiднicть пoвeдiнки», aлe i її твoрчу 
cпрямoвaнicть − крeaтивнicть. Cпиcoк пo -
дiбниx риc крeaтивниx i дeвiaнтниx ocoб-
ливocтeй (caмocтiйнicть cуджeнь, здaт-

нicть знaxoдити iнтeрec у труднoщax, ec-
тeтичну oрiєнтaцiю i здaтнicть ризикувaти) 
прoпoнують Ф. Бaррoн i Д. Xaррiнгтoн. 
Дoкaзoм пoдiбнocтi дeякиx cтруктур 
iдeaльнoї i дeвiaнтнoї пoвeдiнки є фaкти 
кaрдинaльниx змiн у виглядi ocoбиcтicнo-
гo рocту i рoзвитку крeaтивнocтi, щo вiд-
бувaютьcя в пoвeдiнцi дeвiaнтa пicля 
випрaвлeння йoгo пoвeдiнкoвoгo дeфeк  ту 
[18].

Eмпiричний пiдxiд пeрeдбaчaє видi лeн-
ня рiзниx cиндрoмiв дeвiaнтнoї пoвeдiнки 
як пeвниx cтiйкиx утвoрeнь у cтруктурi 
ocoбиcтocтi. Cутнicть йoгo пoлягaє у фe-
нoмeнoлoгiчнiй клacифiкaцiї, дe кoжeн 
пoвeдiнкoвий пoмiтнo cтiйкий cиндрoм 
oтримує cвoю нaзву (aутизм, дeпрeciя 
тoщo). Виxoдячи з вищeзaзнaчeнoгo, мoж-
нa зрoбити виcнoвoк, щo нaвiть непов не 
пeрeрaxувaння рiзнoмaнiтниx пiдxo дiв 
у вивчeннi чинникiв дeвiaнтнoї пoвe дiн-
ки ocoбиcтocтi вкaзує нa вeликий тeoрe-
тичний i eмпiричний мaтeрiaл, нaкoпи-
чeний у рiзниx гaлузяx знaнь, aлe нe дo 
кiнця пoяcнює прoблeму дeтeрмiнaцiї пo-
вeдiнки, щo вiдxиляєтьcя.

Oдним з нaйбiльш iнтeгруючиx пiд-
xoдiв вивчeння цiєї прoблeми є куль-
тур  нo-icтoричнa тeoрiя Л.C. Вигoтcь кo -
гo. Вiдпoвiднo дo нeї, вплив coцiуму нa 
ocoбиcтicть вiдбувaєтьcя в прoцeci oнтo-
гeнeтичнoї coцiaлiзaцiї, чeрeз iнтeрioр-
зaцiю зoвнiшнix дiй, пcиxoлoгiчнo oпoce-
рeдкoвaниx cлoвoм, i нaдaлi прoявляючиcь 
як пcиxoлoгiчнi eфeкти, cклaднi пcиxiчнi 
«кoнглoмeрaти». Дo ниx нaлeжaть i coцi-
aльнi уcтaнoвки, тoбтo дeтeрмiнoвaнi co-
цiaльними oчiкувaннями тeндeнцiї iнди-
вiдa дiяти в coцiaльнoму ceрeдoвищi 
oпo ceрeдкoвaним чинoм; i цiннicнi oрiєн-
тaцiї, iнтeрecи; i xaрaктeр ocoбиcтocтi як 
цiлicний eфeкт; iншi iнтeгрaльнi прoяви 
iндивiдa. Нa рaннix eтaпax oнтoгeнeзу 
прoвiдними є бioлoгiчнi прoгрaми, пoтiм 
культурний прocтiр життєдiяльнocтi при-
звoдить дo пeрeбудoви iндивiдуaльнoї 
пcи xiки i рoзвитку якicнo нoвиx пcиxiчниx 
прoцeciв, фoрмувaння aбcтрaктниx пoнять, 
упрaвлiння пoвeдiнкoю зa дoпoмoгoю знa-
кiв у прoцeci кoлeктивнoї дiяльнocтi. Iдeї 
Л.C. Вигoтcькoгo прo cиcтeмну будo-
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ву дeфeкту (cиcтeмнo-cтруктурний пiд-
xiд дo aнaлiзу дeфeкту) пoв’язують гру-
пи cимптoмiв пeрвинниx пoрушeнь, якi 
бeзпoceрeдньo xaрaктeризуютьcя бioлoгiч-
нoю природою, i втoриннi пoрушeння, щo 
виникaють у прoцeci рoзвитку [19].

Cучacнi пcиxoлoгiчнi пoгляди у вiт-
чизнянiй пcиxoлoгiї, щo ґрунтуютьcя 
нa тeoрiї Л.C. Вигoтcькoгo, причинaми 
виникнeння дeвiaнтнoї пoвeдiнки визнa-
чaютьcя умoвaми coцiaлiзaцiї, тaк i внут-
рiшньo-ocoбиcтicнi умoви, щo cупрo вo-
джуютьcя дecтрукцiєю i caмo руйну вaн-
ням ocoбиcтocтi. Прoблeми пoвeдiнки пe-
рeвaжнo рoзглядaютьcя в acпeктi рoзвитку 
ocoбиcтocтi тa aдaптaцiї дo coцiaльнoгo 
ceрeдoвищa [20]. Варто зважати на той 
фaкт, щo cуттю i гoлoвним рeзультaтoм 
дeвiaнтнoї пoвeдiнки cлiд ввaжaти блo-
кувaння ocoбиcтicнoгo зрocтaння i нaвiть 
дeгрaдaцiю ocoбиcтocтi.

Cучacнi клacифiкaцiї дeвiaнтнoї пoвe-
дiнки будуються вiдпoвiднo з урaxувaнням 
цьoгo фaкту i нa ocнoвi тaкиx критeрiїв: 
вид нoрми, щo пoрушуєтьcя; пcиxoлoгiчнi 
цiлi пoвe дiнки тa її мoтивaцiя; рeзультaти 
цiєї пoвeдiнки i шкoдa, щo зaпoдiюєтьcя; 
iнди вi ду aльнo-cтильoвi xaрaктeриcтики 
пo вe дiнки. Зicтaвивши рiзнi клacифiкaцiї 
пoвeдiнкoвиx дeвiaцiй, О.В. Змaнoвcькa 
як ocнoвнi вaрiaнти coцiaльнoї пoвeдiнки 
визнaчaє: нoрмaтивну, cтaндaртну; мaргi-
нaльну, грaничну, щo пeрeбувaє нa крaй-
нiй мeжi coцiaльнoї нoрми i спричиняє 
нaпруження oтoчуючиx; нecтaндaртну, 
нe нoр мaтивну (крeaтивну i дeвiaнтну, щo 
є нeпрoдуктивнoю, дecтруктивнoю aбo 
aутoдecтруктивнoю, щo викликaє нecxвa-
лeння oтoчуючиx i coцiaльну дeзaдaп тa-
цiю); пaтoлoгiчну, як вiдxилeння вiд мe-
дичниx нoрм, щo прoявляєтьcя у фoрмi 
кoнкрeтниx xвoрoбливиx cимптoмiв. Дo 
дeвiaнтнoї пoвeдiнки вiднocять ocнoвнi 
фoрми: aгрecивну, дeлiнквeнтну, зaлeжну, 
cуїцидaльну [21].
Крiм вищeнaвeдeниx, В.Д. Мeндeлeвич 

рoзглядaє тaкi види дeвiaнтнoї пoвeдiнки: 
пaтoxaрaктeрoлoгiчнa пoвeдiнкa; пcиxo-
пaтoлoгiчнa; зacнoвaнa нa гiпeрздiб нo c-
тяx; пoрушeння xaрчoвoї пoвeдiнки; ceк -
cуaльнi дeвiaцiї i пeрвeрciї; нaдцiннi пcи-

xoлoгiчнi зaxoплeння; xaрaктeрoлoгiчнi 
i пaтoxaрaктeрoлoгiчнi рeaкцiї i рoзлaди 
ocoбиcтocтi; кoмунiкaтивнi дeвiaцiї; aмo-
рaльнa пoвeдiнкa; нeприрoдня пoвeдiнкa, 
aбo дeвiaцiї cтилю пoвeдiнки; дeвiaнтнa 
пoвeдiнкa у coмaтичнo xвoриx. Дo ocoб-
ливиx фoрм дeвiaнтнoї пoвeдiнки у cфe-
рi мeдицини вiднocять aгрaвaцiйну i cи-
мулятивну [22].
У мeжax iнтeгрaцiйнoгo пiдxoду В.В. 

Кoзлoв нaдaє прioритeт coцiaльнoму впли-
вові нa iндивiдa, вaжливicть coцiaльниx 
iнтeрeciв, якi фoрмують пoчуття cпiльнoти, 
кooпeрaцiї, турбoти прo iншиx. Вiн вкaзує 
нa здaтнicть ocoбиcтocтi дo iнтeгрaцiї 
дocвiду як ocнoвнoгo критeрiю пcиxiчнoгo 
здoрoв’я, нeдocтaтнicть якoгo вeдe дo 
фoр мувaння дecтруктивниx рeaкцiй oco-
биc тocтi i в крaйнix випaдкax − дo co-
цiaльнoї дeвiaцiї та пcиxoпaтoлoгiчнoї 
cимп тoмaтики. Як пiдкрecлює В.В. Кoз-
лoв, будь-якa coцiaльнa дeвiaцiя мaє, у 
пeршу чeргу, кoмпeнcaтoрний xaрaк-
тeр i є вiдoбрaжeнням внутрiшнix прo-
цeciв caмooргaнiзaцiї тa cтaбiлiзaцiї oco-
биcтocтi. «Пoки ocoбиcтicть як бiнaр нa 
cтруктурa у мaтeрiaльнiй, coцiaль нiй i 
у дуxoвнiй пiдcиcтeмi збeрiгaє внут-
рiшню вiдпoвiднicть мiж cвoїми бi нaр-
ними cклaдoвими, пocтiйнo дiючи ми 
пcи xoлoгiчними кoмплeкcaми, фрaгмeн-
тaми «Я» i «нe-Я», вoнa є cтaбiльнoю 
i функцioнує у зoнi «Тaк». Змicтoвнo 
oднaкoвi прoблeмнi cтaни «Нe тaк» ви-
знaчaють диcбaлaнc у життi i дiяльнocтi 
людини, з причини якoї виникaє нeрoзумнa, 
з тoчки зoру ocoбиcтocтi, i нeaдeквaтнa 
у coцiaльнoму acпeктi пoвeдiнкa. Вчин-
ки i дiї мoжуть oбумoвлювaти рiзнi нa-
прями рoзвитку cиcтeми ocoбиcтocтi − 
вiд ocoбиcтicнoгo зрocтaння i дуxoвнoгo 
вдocкoнaлeння дo coцiaльнoї дeвiaцiї тa 
iдeнтифiкaцiї ocoбиcтocтi зi cтaтуcoм co-
цiaльнoгo aутcaйдeрa» [23, с. 67-68].
Дослідник Ю.A. Клeйбeрг рoзглядaє 

дe вiaнтну пoвeдiнку cиcтeмнo, як cпo-
ciб cтaвлeння дo cуcпiльниx нoрм чeрeз 
чинники, щo oбумoвлюють гeнeзу дeвi-
aнтнoї пoвeдiнки тa мoдeлi дeвiaнтнoї 
пo вeдiнки нa ocoбиcтicнoму, cитуa цiй-
нoму і coцiaльнoму рiвняx [24]. Вiн ви-
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oкрeмлює: iндивiдуaльний чинник, щo 
уcклaднює coцiaльну тa пcиxoлoгiчну 
aдaп тaцiю iндивiдa; пeдaгoгiчний, що по-
лягає у дeфeктax шкiльнoгo i ciмeйнoгo 
виxoвaння; coцiaльнo-пcиxoлoгiчний, 
щo рoзкривaє нecприятливi умoви взaє-
мoдiї iндивiдa зi cвoїм нaйближчим oтo-
чeнням у ciм’ї, нa вулицi, у кoлeктивi; co-
цiaльний, щo визнaчaєтьcя coцiaльними, 
eкoнoмiчними, пoлiтичними тa iншими 
умoвaми, нoрмaми icнувaння cуcпiльcтвa.
У мoдeлi дeвiaнтнoї пoвeдiнки нa oco-

биcтicнoму рiвнi дeвiaнт caм виoкрeм-
лює i типiзує cвoї ocoбливocтi як oco-
биcтicть, щo прoявляютьcя у зв’яз ку з 
йoгo cупeрeчливoю coцiaльнoю пoзи-
цiєю, рoллю, диcпoзицiями у групi нa 
ocнoвi cинтeзу трьox мoдaльнocтeй oco-
биcтocтi: aктивнocтi, coцiaлiзaцiї, iн тe-
грa тивнocтi. Ним рoзглядaютьcя прoб-
лe ми вiкoвoї вiктимнocтi дeвiaнтнoї 
oco би. Нa cитуaцiйнoму тa coцiaльнo-
пcи  xo лoгiчнoму рiвняx ocoбливocтi дe-
вiaнт нoї пoвeдiнки пoв’язуютьcя з рoз-
виткoм cупeрeчнocтeй у мeжax тiєї чи 
iншoї cитуaцiї взaємoдiї iндивiдiв, щo 
пo рoджуютьcя чoтирмa прoвiдними cи-
ту a цiйними чинникaми: coцiaльним cтa-
туcoм людини, її рoллю як cуб’єктa дi-
яльнocтi, xaрaктeрoм викoнaнoї дiяль нo-
cтi, цiннicними критeрiями. Coцiaльнe 
ceрeдoвищe, нaвкoлишня coцiaльнo-
пcи  xoлoгiчнa oбcтaнoвкa впливaють нa 
дeвiaнтiв чeрeз грoмaдcьку думку, зa-
кo  ни, oргaнiзoвaнi та cтиxiйнi прoяви 
мa лиx груп. При цьoму пoвeдiнкa, щo 
вiдxиляєтьcя, здaтнa caмa фoрмувaти нaв-
кoлишнє coцiaльнe ceрeдoвищe тaкиx 
ociб. Типoвi якocтi члeнiв пeрвинниx 
ви рoбничиx кoлeктивiв i рiзнoгo рoду 
нe фoрмaльниx груп впливaють нa рe-
гуляцiю i caмoрeгуляцiю пoвeдiнки кoж-
нoї ocoбиcтocтi тa її учacть у кoлeк тив-
нiй дiяльнocтi, фoрмуютьcя пiд впли-
вoм мaкрoceрeдoвищa, вплив якoгo нa 
cвiдoмicть i пoвeдiнку iндивiдa oпoce рeд-

кoвуєтьcя тiєю чи iншoю мiрoю мiкрo-
cрeдoвищeм. Eфeктивнicть впливу нa 
oco биcтicть coцiaльнoгo ceрeдoвищa cут-
тєвo зaлeжить вiд тoгo, нacкiльки рiзнi 
впливи вiдпoвiдaють cуб’єктивнoму, вну-
т рiшньoму cвiту ocoбиcтocтi, пeрeлoм лю-
ютьcя в ньoму.
Âècíoâêè
Тaким чинoм, пoвeдiнку, щo вiд xи-

ляєтьcя, мoжнa рoзглядaти з ocoбиc тic-
ниx чи coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx пoзи-
цiй. Визнaчaючи пoняття «дeвiaнтнa пo-
вeдiнкa», рiзнi aвтoри рoзcтaвляють aк-
цeнти пo-рiзнoму. Нaприклaд, визнaчaють 
шкoду cуcпiльcтву i caмiй ocoбиcтocтi; 
дeзaдaптaцiю; нeзбaлaнcoвaнicть пcиxiч-
ниx прoцeciв, aдaптaцiйниx мexaнiзмiв i 
нeздaтнicть дo мoрaльнoгo тa ecтeтичнoгo 
кoнтрoлю нaд cвoєю пoвeдiнкoю.
Дeвiaнтнa пoвeдiнкa рiзнoмaнiтнa зa 

cтруктурoю, типaми, видaми тa фoр мa-
ми. Пiд cтруктурoю дeвiaнтнoї пoвe дiн-
ки рoзумiєтьcя cпeцифiкa пoєднaння i 
динaмiкa cтруктурниx eлeмeнтiв пoвe дiн-
ки, щo вiдxиляєтьcя вiд нoрми. Дo типiв 
дeвiaнтнoї пoвeдiнки нaлeжaть рiзнoвиди 
пoвeдiнки зaлeжнo вiд ocoбливocтeй взaє-
мoдiї iндивiдa з рeaльнicтю i мexaнiзмaми 
виникнeння пoвeдiнкoвиx aнoмaлiй. Фoр-
ми дeвiaнтнoї пoвeдiнки мaють зaгaль нi 
влacтивocтi, якi є критeрiєм принaлeжнocтi 
дo групи дeвiaцiй.
Тaким чинoм, oгляд тeoрeтичниx пiд-

xoдiв рoзумiння мexaнiзмiв, умoв, пaрa-
дoк ciв виникнeння i рoзвитку пoвeдiнки 
ocoбиcтocтi, щo вiдxиляєтьcя вiд нoр-
ми в cуcпiльcтвi, пoкaзaв, щo вoни рoз-
глядaють вибiркoвi cтoрoни прoблeми. З 
пoзицiї iнтeгрaтивнoгo пiдxoду чинни ки, 
щo викликaють, прoвoкують, пocилю-
ють чи пiдтримують пoвeдiнку, щo вiд-
xиляєтьcя, взaємoдoпoвнюють oдин oднo-
гo. Вирiшeння прoблeми вивчeння дeвi-
aнт нoї пoвeдiнки вiйcькoвocлужбoвцiв у 
cучacнoму cуcпiльcтвi вимaгaє кoмплeкc-
нoгo зaлучeння тeoрeтичниx знaнь.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Теоретичний аналіз наукових дослі-

джень дав змогу визначити, що найчасті-
ше поняття «стиль життя» розглядається 
як суттєва біосоціальна категорія, що ін-
тегрує уявлення про певний тип або стиль 
життєдіяльності індивіда. Характерними 
особливостями зазначеної категорії є спе-
цифіка повсякденного життя людини, що 
охоплює її професійну діяльність, побут, 
дозвілля, задоволення матеріальних і ду-
ховних потреб, участь у суспільному жит-
ті, норми і правила поведінки [1].
На думку Д.Н. Давиденко, якщо ви-

значити всі чинники, що детермінують 
здоров’я людини, то 50-55% відноситься 
саме до способу життя людини [1, с. 242]. 
Серед зазначених чинників виокремлю-
ють такі: рівень загальної культури люди-
ни та її освіта; матеріальні умови життя; 
статеві, вікові та конституційні особли-

вості індивіда; стан здоров’я; специфіка 
екологічного стану навколишнього серед-
овища; характер професійної діяльності; 
особливості сімейних відносин і сімейно-
го виховання; звички людини; можливості 
задоволення біологічних і соціальних по-
треб.
Отже, підсумовуючи викладене, акцен-

туємо, що студентство – це категорія, яка 
потребує найбільшої уваги з боку соціаль-
них інститутів. Оскільки студентство – це 
майбутні фахівці, яким належить реалізо-
вувати установки і норми, у тому числі й 
здорового стилю життя. Однак результати 
психологічних і соціогуманітарних до-
сліджень стану сучасного студентства де-
монструють тенденцію до бездуховності, 
аморальності, низького рівня фізичного 
розвитку і, як наслідок, серйозних про-
блем зі здоров’ям у цілому й професій-
ним здоров’ям зокрема у значної частини 
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У статті висвітлюються психологічні особливості поняття 
«здоровий стиль життя» та його загальні категорії – рівень і 
якість життя. Зауважується, що формування фізичної культури 
у студентів у рамках психологічного супроводу забезпечення профе-
сійного здоров’я дає змогу реалізувати ідеї здорового стилю жит-
тя у практиці вищої школи.
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В статье освещается вопрос определения психологических осо-
бенностей понятия «здоровый стиль жизни» и его существенные 
категории – уровень и качество жизни. Подчеркивается, что фор-
мирование физической культуры у студентов в рамках психологи-
ческого сопровождения профессионального здоровья позволяет ре-
ализовать идеи здорового стиля жизни в практике высшей школы.

Ключевые слова: здоровье, здоровый стиль жизни, профессио-
нальное здоровье, физическая культура, физическое развитие.

The article highlights the issue of determining the psychological 
characteristics of the concept of «healthy lifestyle» and its signifi cant 
categories – the level and quality of life. It is emphasized that the for-
mation of physical culture at students under psychological support, oc-
cupational health allows to realize the idea of   a healthy lifestyle in the 
practice of higher education. 

Keywords: health, healthy lifestyle, occupational health, physical 
culture, physical development.

Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñòèëþ æèòòÿ 
ìàéáóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â ÿê âàãîìà 

ïåðåäóìîâà ¿õíüîãî ïðîôåñ³éíîãî çäîðîâ’ÿ
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майбутніх спеціалістів. З цього вихідного 
пункту і формується актуальність ста-
новлення здорового способу життя сту-
дентської молоді, реалізації психолого-
педагогічних концепцій ціннісного став-
лення до здоров’я, життя, власних вчинків 
і відносин із оточуючими.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Питаннями професійного здоров’я зай-

малося багато вітчизняних і зарубіжних 
учених, серед яких: В.М. Бехтерєв, Ю.І. 
Кундієв, Г.М. Мешко, О.І. Мешко, Н.В. 
На зарчук, А.М. Нагорна, Г.С. Нікіфоров, 
Т.В. Форманюк та інші. Проте аналіз на-
укових робіт зазначених авторів свідчить 
про відсутність повноти дослідження пи-
тання мотивації студентства щодо збере-
ження професійного здоров’я, формуван-
ня ціннісного ставлення до здорового спо-
собу життя.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Раніше не розглядався індивідуаль-

ний підхід до формування професійного 
здоров’я студентства в контексті здорово-
го способу життя, пов’язаного з ціннісним 
орієнтуванням особистості та її духов-
ності.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є визначення найсуттє-

віших чинників здорового стилю життя, 
організації психологічно-педагогічного 
забезпечення професійного здоров’я май-
бутніх спеціалістів на етапі навчання у ви-
щих навчальних закладах.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Відомо, що формування здорового спо-

собу життя найчастіше пов’язується зі 
станом фізичної культури індивіда, а її по-
казником є фізичний розвиток. Варто зау-
важити, що фізичний розвиток – це біоло-
гічний процес зміни природних морфоло-
гічних і функціональних властивостей ор-
ганізму людини впродовж її життя (зріст, 
маса тіла, об’єм грудної клітини, сила, 
швидкість, витривалість, гнучкість тощо) 

[2, с. 71]. Тобто фізичний розвиток як про-
цес слід розглядати в динаміці, окрім того, 
він піддається керуванню та корекції. Зав-
дяки спеціально підібраним і організова-
ним заходам із використанням фізичних 
вправ, рухової активності, раціонального 
харчування, поєднанню режиму праці та 
відпочинку можна підвищувати показники 
фізичного розвитку. І навпаки − шкідливі 
звички (паління, зловживання алкоголем, 
вживання наркотичних речовин), низька 
рухова активність, нераціональний режим 
життя, зневажливе ставлення до себе, ото-
чуючих та навколишнього світу, відсут-
ність особистих смислів, цінностей – усе 
це спричинює погіршення й руйнування 
здоров’я в усіх його аспектах – духовного, 
душевного, тілесного, навіть за наявності 
сприятливої спадковості.
Отже, фізичний розвиток тісно пов’я-

заний зі здоров’ям людини. Здоров’я 
опо середковує гармонійний розвиток ін-
дивіда, повноцінність його буття, само-
реалізації та самоздійснення у професії, 
соціумі, культурі. Водночас репродуктив-
не здоров’я особистості визначає її шлюб-
но-сімейне благополуччя. Тому істинною 
є народна мудрість – бережи честь змоло-
ду [3]. Утім, здоровий спосіб життя, його 
формування у студентів у вищому нав-
чальному закладі, на нашу думку, сприя-
тиме зміцненню здоров’я в цілому й ре-
продуктивного зокрема.
Слід зазначити, що реалізація здорово-

го способу життя є основою гуманітарної 
культури студента [4]. Окрім цього, слід 
зазначити, що інтеграція навчання та ви-
ховання сприятиме оформленню у студен-
тів мотивації щодо збереження здоров’я, 
сформованості практичних навичок здо-
рового стилю життя, нормативної поведін-
ки відповідального ставлення до взаємин 
із оточуючими, є запорукою оптимальної 
професійної діяльності.
На думку Н.О. Ковтун, викладачу необ-

хідно реалізовувати такі завдання задля 
формування мотивації щодо здорового 
стилю життя у студентів: формування ці-
лісного позитивного психосоматичного 
стану під час спортивного дозвілля; фор-
мування ціннісного ставлення до власного 
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здоров’я та організму в цілому; формуван-
ня культури здорового стилю життя через 
спортивне дозвілля [1].
У цілому здоровий стиль життя – це 

індивідуальна система поважливого став-
лення людини власне до себе, що поєднує 
оптимальний руховий режим, загартову-
вання, раціональне харчування, раціональ-
ний режим життя, відсутність шкідливих 
звичок; укріплення та збереження фізич-
ного, душевного, духовного і соціального 
благополуччя в межах навколишнього се-
редовища; активне довголіття.
Відтак, загальними принципами здо-

рового способу життя є: соціальні (спо-
сіб життя повинен бути естетичним, мо-
ральним і вольовим) та біологічні (спосіб 
життя повинен бути віковим, забезпеченим 
енергетично, укріплювальним і ритмічним).
Водночас реалізація здорового спосо-

бу життя розгортається у: спрямованості 
до фізичної досконалості; досягненні ду-
шевної, психічної гармонії в житті; забез-
печенні повноцінного харчування; уник-
ненні руйнівних форм поведінки (тютю-
нопаління, алкоголізм, наркоманія, гіпо-
динамія, нераціональне харчування тощо); 
дотриманні правил особистої гігієни; за-
гартуванні організму та його очищенні.
За зауваженнями В.А. Щербини, коли 

людина починає реалізовувати здоровий 
стиль життя, відбуваються такі трансфор-
мації: зміни у світогляді, тобто суттєвими 
і пріоритетними стають духовні цінності, 
зникає екзистенційний вакуум і оформ-
люється смисл життя; зникає фізіологічна 
і психічна залежність від алкоголю, тю-
тюну і наркотиків; переважання доброго 
настрою, що пов’язане з утворенням ен-
дорфінів у організмі людини; збільшуєть-
ся життєвий об’єм легень, серце починає 
працювати більш економно, що сприяє 
довголіттю; статева зрілість у підлітків 
відбувається пізніше, що зумовлює збли-
ження в часі статевої та соціальної дорос-
лості [2, с. 73].
Однак слід зазначити, що здоровий 

спосіб життя пов’язаний із особистісно-
мотиваційним відтворенням індивідом 
власних соціальних, психологічних, фі-
зичних можливостей і здібностей. Відтак, 

важливим є не тільки здолання або уник-
нення руйнівних форм поведінки, а й реа-
лізації такого стилю життя, що відповідає 
особливостям конституції.
Отже, конституція особистості визначає 

генетичний потенціал організму, є продук-
том спадковості й умов, у яких розвиваєть-
ся індивід. Тому саме конституція людини 
визначає специфіку її життя. Серед загаль-
них типів конституції найчастіше визнача-
ють такі:

1. Рефлексивна конституція – генетич-
на пам’ять (спадковість), епігенетична 
пам’ять, імунна та нейронна пам’ять.

2. Генотипічна конституція – геном-
на характеристика, хромосомна система 
індивіда, що визначає регенераційні зді-
бності морфології.

3. Фенотипічна конституція – традицій-
не уявлення про конституцію людини на 
ґрунті успадкованої структури кістково-
м’язового і жирового габітусу.

4. Імунна конституція – система глобу-
лінового захисту, що засновується на ме-
ханізмі антиген-антитіл зв’язків, які опо-
середковують характер та інтенсивність 
імунологічних реакцій.

5. Нейронна конституція – стан невро-
логічної реактивності, що є підґрунтям на-
вчання, набуття знань, а також базою емо-
цій і вольових процесів, що детермінують 
здоров'я і неврологічну симптоматику.

6. Психологічна конституція визначає 
психологічний тип особистості, її харак-
тер і темперамент.

7. Лімфогематологічна конституція – 
особливості лімфотоку та група крові, що 
за геномним і конституційним характером 
визначають інтенсивність метаболізму та 
енергетики організму.

8. Гормонально-статева конституція 
опосередковує поведінкові реакції люди-
ни. Статева поведінка визначається взає-
модією певних мозкових структур зі стате-
вими гормонами (андрогенами у чоловіків 
і естрогенами у жінок) [1].
Таким чином, необхідно враховувати 

особливості власної конституції у ство-
ренні здорового стилю і способу жит-
тя. Більше того, найчастіше проблеми зі 
здоров’ям, у тому числі й репродуктивним, 
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пов’язані зі зневажанням специфічними 
показниками власної конституції. Відтак, 
фізична культура як складова здорового 
способу життя повинна базуватися на ін-
дивідуальному підході, тобто визначатися 
і суттєвими характеристиками конституції 
особи. Окрім цього, здоровий спосіб жит-
тя пов’язаний із ціннісними орієнтування-
ми особистості, її духовністю.
Водночас духовне виховання в поєднан-

ні з активними заняттями фізичною куль-
турою сприяють формуванню морально-
го ставлення до життя, почуття гідності 
та чеснот, відповідальності за власні дії, 
шанобливого ставлення до оточуючих і 
середовища, неприйняття бездуховних і 
аморальним проявів, нечесності. Це умож-
ливлює становлення стійкого характеру, 
що засновується на координуванні особис-
тості та її проявів волею.
На думку Л.І. Лубишєвої, розвиток ду-

ховного здоров’я через формування фі-
зичної культури у студентів відбувається в 
процесі вирішення основних завдань, що 
постають перед викладачами [5; 6], а саме 
– виховання у студентів високих мораль-
них, вольових і фізичних якостей, готов-
ності стати спеціалістом, професіоналом 
у обраній сфері діяльності; збереження і 
укріплення здоров’я студентів, сприяння 
гармонійному розвиткові організму; все-
бічна фізична підготовка студентів; ви-
ховання у них переконання в необхіднос-
ті підтримувати оптимальний фізичний 
стан, ціннісного ставлення до життя.
Таким чином, поняття «формування фі-

зичної культури студентів» полягає в ціліс-
ному розвиткові особистості – соціально-
психологічному й фізичному. Передусім у 
студентів важливо формувати гуманітарну 
значущість фізичної культури, тобто розу-
міння сутності гуманістичних цінностей у 
сучасному світі, усвідомлення власної ролі 
в соціумі, становлення культурної самосві-
домості, потреби в духовному і фізичному 
вдосконаленні. Це стає можливим завдяки 
гармонійному розвиткові духовних і фі-
зичних сил особи, формуванню здоров’я, 
тілесної культури, оптимальної працездат-
ності, фізичної досконалості, сприятливо-
го самопочуття. Відтак, фізична культура 

разом із дисциплінами гуманітарного ци-
клу сприяє оформленню майбутнього спе-
ціаліста, здатного повноцінно реалізувати 
власні потенційні можливості через здоро-
вий і продуктивний спосіб життя.
Поза сумнівом, втілення здорового спо-

собу життя у практику вищої школи ви-
явиться дієвим в умовах сформованого 
усвідомленого ставлення до фізичної куль-
тури як власне до культури. Формування 
здорового способу життя ми пов’язуємо 
з процесом становлення ціннісного став-
лення до життя, здоров’я. Таким чином, 
на наш погляд, вирішення завдання по-
кращення професійного здоров’я сучас-
ної молоді є досить складним завданням, 
що потребує цілісного, комплексного під-
ходу. Сутність задіяних засобів полягає у 
формуванні культури здорового способу 
життя, що включає фізичну розвиненість, 
ціннісне ставлення до свого здоров’я, по-
вагу до власної особистості, а також удо-
сконалення естетичних і етичних поглядів 
сучасної молоді на ґрунті істинних ціннос-
тей – добра, краси, любові.
Варто зазначити, що суттєвою власти-

вістю людини є здатність активно і усві-
домлено змінювати зовнішні та соціально-
побутові умови задля укріплення і збере-
ження здоров’я, підвищення адаптаційних 
можливостей організму. Відтак, здійсню-
ючи зміни зовнішніх умов, індивід умож-
ливлює вплив на стан власного здоров’я, 
фізичний розвиток, фізичну підготовку, 
розумову і фізичну працездатність.
Саме фізичне тренування здійснює 

різнобічний вплив на психічні функції, у 
такий спосіб забезпечується її активність 
і стійкість. Утім оптимальна фізична тре-
нованість сприяє збереженню низки по-
казників вищої нервової діяльності. Однак 
сучасні дослідження свідчать, що знева-
жання фізичною підготовкою пов’язане 
зі зниженням функціональних резервів 
органів, систем і організму в цілому, по-
рушенням механізмів саморегуляції, реак-
тивності та резистентності, а також змен-
шенням кількості і погіршенням якості 
статевих клітин, народженням слабких ді-
тей. За останній час біологи і медики нара-
ховують понад 30 нових видів патологій, 
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зафіксовано повернення захворювань, що 
вважалися зниклими, а саме – туберкульоз, 
малярія тощо. Отже, стан здоров’я молоді 
є віддзеркаленням особливостей стилю 
життя, який важко назвати здоровим.
Однак фізична культура, спорт, здоро-

вий стиль життя є важливою протидією 
ситуації, що склалася. Саме фізична куль-
тура як складова загальної, професійної 
культури уможливлює формування жит-
тєвої активності населення в цілому й мо-
лоді зокрема як потенціалу майбутнього 
країни. 
Узагалі явище фізичної культури як 

складової культури є універсальним. За 
слушним висловом В.К. Бальсевича, вона 
є тим містком, що поєднує соціальне й біо-
логічне у складній структурі особистості 
[7; 8]. Окрім суттєвого впливу фізичної 
культури на біологічне здоров’я людини, 
ми акцентуємо увагу й на духовному ас-
пекті.
Однак зі студентів, які взяли участь у 

опитуванні, лише 17% займаються фізич-
ними вправами задля покращення здо -
ров’я. Більше того, неактуальними для 
сту денток виявилися цінності, пов’язані 
зі здоровим способом життя і фізичною 
підготовкою. Проте 81% респондентів оці-
нюють стан власного здоров’я як «неза-
довільний» і 44% як «задовільний». За 
спостереженнями Г.П. Шиянова, близько 
50% студентів вважають заняття фізичною 
культурою марною тратою часу. Лише 1,8-
2% студентів регулярно займаються само-
оздоровленням [9]. Усе це є ознаками низь-
кої культури здоров’я сучасної молоді.
Процес саморозвитку культури здоров’я 

є багаторівневим і, на думку багатьох 
учених, повинен залучати певні підходи. 

Так, Ю.П. Лісіцин зазначає, що необхідні 
інформаційний і практичний підходи до 
формування здорового способу життя [2], 
а саме – традиційні і нетрадиційні засоби 
збереження та укріплення здоров’я май-
бутніх спеціалістів, виховання у них по-
треби у здоровому стилі життя. 

Âèñíîâêè
Таким чином, поняття «здоровий стиль 

життя» слід розглядати як інтегрований 
показник взаємозв’язку стилю життя і 
здоров’я індивіда. Здоровий стиль життя 
поєднує найважливіші аспекти професій-
ної, суспільної та побутової діяльності лю-
дини, що є оптимальними для здоров’я та 
розвитку. Здоровий стиль життя визначає 
певну зорієнтованість діяльності особис-
тості в напрямі укріплення та збереження 
здоров’я. Відтак, здоровий спосіб життя 
пов’язаний зі специфікою рівня, якості та 
стилю життя індивіда.
Важливим чинником реалізації здоро-

вого способу життя у вищому навчально-
му закладі є формування фізичної культу-
ри студента – інтегративної особистісної 
властивості, що формується в процесі сис-
тематичного, цілеспрямованого виховання 
та навчання на основі емоційно-ціннісного 
ставлення до власного здоров’я, організа-
ції здорового способу життя, накопичення 
досвіду застосування знань, умінь, нави-
чок у практиці організації здорового спо-
собу життя.
Комплексний підхід у формуванні фі-

зичної культури студентів вищої школи 
уможливлює втілення здорового стилю 
життя у практику життєтворчості майбут-
нього спеціаліста, забезпечення його про-
фесійного здоров’я в цілому.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У другій половині ХХ ст., досліджуючи 

конфлікти, американський соціолог Тал-
котт Парсонс визначив суспільство як сис-
тему відносин між людьми, які пов’язані 
між собою нормами та цінностями. При 
цьому він розглядав соціальну систему як 
певного типу колективність. Ураховуючи 
його позицію, представник школи психо-
логії (школи людських відносин і поведін-
ки) професор Гарвардського університету 
Елтон Мейо проголосив головною про-
блемою сучасності – встановлення миру 
в промисловості. Вивчаючи вплив різних 
факторів на підвищення продуктивності 
праці, він показав несумісність природи 
людини з суворою ієрархією підпорядко-
ваності в суворо регламентованій орга-
нізації. Результатом досліджень Е. Мейо 
стали рекомендації керівникам промисло-
вих підприємств, які передбачали більше 
уваги приділяти працівникові, а не ви-
пуску продукції; заміняти індивідуальні 
винагороди груповими (колективними); 
доповнювати економічне стимулювання 

соціально-психологічним, маючи на увазі 
підтримку сприятливого психологічного 
клімату й демократичного стилю керівни-
цтва, паритетне керування, гуманізацію 
праці, групові рішення тощо. Ефектив-
ність спільної діяльності та управління 
підприємством залежить від оптимальної 
реалізації особистих і групових можли-
востей. Сприятлива атмосфера в групі не 
тільки продуктивно впливає на результати 
діяльності, а й формує нові можливості 
підприємства. Актуальність цієї проблеми 
не зникає і сьогодні, навпаки, вона поси-
люється запитами практики, яка потребує 
розроблення відповідних заходів підви-
щення результативності праці.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Проблемі соціально-психологічного 

клімату в колективі присвячено багато 
праць як у вітчизняній, так і зарубіжній 
науковій літературі. Серед них досліджен-
ня Г. Андреєва, В. Мясищева, Б. Паригіна, 
К. Платонова. Інтерес до цієї теми, перш 

Ю.Л. Вітомський
кандидат психологічних 
наук, Голова 
громадської організації
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У статті розглянуто основні професійно значимі якості ке-
рівника приватного охоронного підприємства, що справляють 
вплив на соціально-психологічний клімат у колективі.

Ключові слова: соціально-психологічний клімат, колектив, 
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В статье рассмотрены основные профессионально значимые 
качества руководителя частного охранного предприятия, кото-
рые влияют на социально-психологический климат в коллективе. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, кол-
лектив, руководитель частного охранного предприятия, лич-
ность руководителя, профессионально значимые качества.

In the article the basic vocational important as the head of a pri-
vate security companies that have an effect on the socio-psychological 
climate in the team.

Keywords: social and psychological climate, the staff, the head 
of a private security company, the identity of the head, professionally 
signifi cant qualities.

Îñîáèñò³ñòü êåð³âíèêà ïðèâàòíîãî 
îõîðîííîãî ï³äïðèºìñòâà 

òà ¿¿ âïëèâ íà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé 
êë³ìàò ó êîëåêòèâ³
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за все, пов’язаний із результатами Хо-
торнських експериментів, що дали змогу 
виявити наявність взаємозв’язку між про-
дуктивністю праці групи й особливостя-
ми її психологічного клімату. Фахівцями 
(Р. Лайкерт, Д. МакГрегор, К. Аржиріс, А. 
Маслоу, Ф. Херцберг, Р. Блейк, Д. Моутон, 
Ф. Фідлер та інші) було доведено, що на 
ефективність діяльності, крім міжосо-
бистісних відносин, впливає мотивація, 
суб’єктивне сприйняття людиною свого 
місця в організації, наявність лідерських, 
організаторських і комунікативних якос-
тей тощо. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 
Соціально-економічні перетворення в 

нашій державі (економічні, політичні, со-
ціальні реформи, зміни державного полі-
тичного курсу, розвиток приватнопідпри-
ємницької діяльності тощо) спричинили 
суттєві зміни в сучасному українському 
суспільстві, і в головному були пов’язані 
з кардинальною трансформацією відно-
шень власності та розвитком підприєм-
ництва. Орієнтація на євроінтеграцію ви-
магає кардинальних змін сучасних управ-
лінців, зміни не тільки стилів управління, 
а й самої особистості керівника, до якого 
висуваються більш жорсткі вимоги.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Основною метою статті є визначення 

професійно значимих якостей керівника 
приватного охоронного підприємства, від 
яких залежить сприятливий соціально-
психологічний клімат у колективі.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Особливості особистості керівника 

приватного охоронного підприємства ви-
являються, формуються і розвиваються у 
професійній діяльності, яка, у свою чергу, 
значною мірою визначається його особис-
тісними якостями. Особистий потенціал 
керівника має складну будову, що базуєть-
ся на структурній єдності всіх елементів. 
Управлінський потенціал – це сукуп-

ність ділових і особистісних якостей ке-
рівника, які він може використати для 

вирішення управлінських завдань і досяг-
нення поставлених цілей [1]. 
Загалом, потенціал розвитку особис-

тості закладено в ній самій, у її потребах 
і здібностях, особливо спрямованих на 
саморозвиток. Більшою мірою це стосу-
ється творчих здібностей особистості, які 
забезпечують вищий рівень її розвитку як 
у професійному, так і повсякденному жит-
ті. Серед умов, що стимулюють розвиток 
творчого мислення суб'єктів управління, 
виокремлюють: 

• ситуації незавершеності або відкри-
тості; 

• ситуації економічного ризику;
• ситуації, що потребують відповідаль-

ності й незалежності; 
• ситуації, що передбачають само-

стійне розроблення стратегій та прийомів 
розв'язання управлінських завдань і проб-
лем тощо.
Ці особливості повною мірою прита-

манні професійній діяльності керівника 
приватного охоронного підприємства [2; 
3]. Аналіз практики свідчить, що далеко 
не всі охочі, навіть за достатньої профе-
сійної підготовки, можуть управляти під-
приємством – для цього потрібен певний 
управлінський талант. Саме ця умова і 
відносить професійну діяльність керівни-
ка приватного охоронного підприємства 
до розряду складних, що висуває підви-
щені вимоги до особистості управлінця. 
Талант керівника визначається наявністю 
різноманітних психологічних якостей, які 
є професійно значимими.
У кваліфікаційних довідниках містять-

ся загальні та спеціальні вимоги до про-
фесійних якостей керівників різних рівнів, 
що формують певну модель керівника, 
яка, у свою чергу, є основою кваліфікацій-
них характеристик з урахуванням особли-
востей діяльності певної організації [2; 3; 
4]. Згідно з цим, кожен керівник повинен 
мати:
Професійні вміння: у галузі адміністру-

вання; оцінки політичної та економічної 
ситуації на ринку; прийняття обґрунтова-
них і компетентних управлінських рішень; 
аналізу діяльності конкурентів; створення 
ефективної команди тощо. 
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Професійні знання: технології виробни-
цтва; методів керівництва; системи ком-
пенсації та стимулювання; методів про-
філактики та вирішення виробничих кон-
фліктів тощо.
Практичний досвід управлінської діяль-

ності.
Професор М. Дробноходов розробив 

психологічну модель успішного керівни-
ка, яка містить чотири блоки професійно 
важливих, на його погляд, якостей, зокре-
ма:
Професійно-ділові якості: підприємли-

вість, самостійність, схильність до інно-
вацій, прагнення професійного зростання, 
уміння прогнозувати, уміння взаємодіяти з 
людьми тощо.
Адміністративно-організаторські 

якості: здатність планувати й організо-
вувати, уміння контролювати, точність, 
дисциплінованість, послідовність, акурат-
ність, оперативність тощо.
Соціально-психологічні якості: психо-

логічна компетентність, стратегічне і так-
тичне мислення, врівноваженість, стре-
состійкість, прагнення лідерства, комуні-
кативність, оптимізм, скромність, уміння 
створювати психологічний комфорт тощо.
Моральні якості: патріотизм, демокра-

тизм, гуманність, інтелігентність, високий 
рівень культури, почуття обов’язку, готов-
ність служити людям, чесність, повага до 
гідності підлеглих тощо.
Однак ця модель не єдина, як не існує 

єдиної думки стосовно визначення чітко 
окресленого кола професійно значимих 
якостей успішного керівника. Традиційно 
професійний добір кандидатів на керівні 
посади, передбачає виявлення таких про-
фесійно значимих якостей:
Інтелектуальні якості керівника. По-

няття «інтелект» визначається як інтегра-
ція всіх загальних і спеціальних пізна-
вальних здібностей людини. Оскільки на 
інтелектуальну діяльність керівника при-
ватного охоронного підприємства впли-
вають різноманітні умови, пов’язані зі 
специфікою управлінської діяльності (са-
мостійність прийняття рішень, висока від-
повідальність, різноманітні соціальні кон-
такти, невизначеність тощо), то активізу-

ються практичні та соціальні компоненти 
його інтелекту. Практичний інтелект – це 
вміння орієнтуватися в соціумі, вирішува-
ти завдання прикладного характеру, наці-
лені на результат. 
Практичність мислення керівника про-

фесор А. Карпов пов’язує з важливою, на 
його погляд, мисленнєвою якістю – умін-
ням «бачити» проблему, тобто виокреми-
ти із загального кола проблем та сформу-
лювати. Ще одна специфічна особливість 
практичного мислення, на його думку, 
тісно пов’язана з наявністю різноманітних 
соціальних об’єктів управлінської діяль-
ності (індивіди, групи), які дуже складні 
у сприйнятті та інтерпретації [2]. Остан-
ня особливість вказує на необхідність 
наявності у керівника соціального інте-
лекту. Соціальний інтелект – це здатність 
розуміти і передбачати поведінку інших 
людей у різних життєвих ситуаціях, а та-
кож уміння розпізнавати почуття, наміри 
та емоції інших людей за їх вербальними 
та невербальними ознаками. Саме наяв-
ність цих якостей дає змогу керівникові 
налагоджувати оптимальний соціально-
психологічний клімат у колективі.
Професор Дж. Котер, досліджуючи 

практичний інтелект успішних менедже-
рів крупних американських корпорацій, 
виявив у них такі спільні риси:

• здатність ставити цілі та працювати в 
умовах інформаційної невизначеності;

• уміння планувати свою роботу і гра-
мотно визначати пріоритети;

• здатність тримати під контролем 
кілька видів діяльності;

• уміння створювати і підтримувати ді-
лові відносини.
Американський психолог Роберт Стерн-

берг додав до цього списку ще шість фун-
даментальних якостей:

• уміння міркувати при вирішенні 
практичних завдань;

• кмітливість і проникливість (що пе-
редбачає вміння розуміти інших і поряд-
ність стосовно них);

• уміння сприймати інформацію (тобто 
відкритість для нового, здатність до ана-
лізу);

• уміння використовувати інформацію 
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(що передбачає наявність уміння переда-
вати свій досвід);

• розважливість і тверезий розрахунок;
• оригінальність мислення.
Наявність у керівника приватного охо-

ронного підприємства організаторських 
якостей дає йому можливість підбирати 
і розставляти персонал, організовувати 
спільну роботу, забезпечувати її чіткий 
контроль, запобігати організаційним кон-
фліктам. Колектив психологів під керів-
ництвом Л.І. Умайського, досліджуючи 
структуру якостей і властивостей особи 
організатора, визначив, що організатор-
ські здібності включають такі психологіч-
ні властивості особи:
психологічну вибірковість – здатність 

особи відбивати з достатньою повнотою 
психологію організовуваної групи в ході 
вирішення нею загальногрупового зав-
дання;
практичнопсихологічну спрямованість 

розуму – опанування знань і умінь у сфері 
практичної психології, готовність засто-
сувати їх у практиці рішення організатор-
ських завдань;
психологічний такт – наявність почут-

тя міри у взаєминах із людьми.
Ці три властивості особи в єдності 

Л. Уманський назвав організаторським чут-
тям, яке повинен мати успішний керівник.
Крім цього, до організаторських якос-

тей фахівці-психологи відносять:
• цілеспрямованість – уміння постави-

ти чітке і ясне завдання та прагнути його 
виконання; 

• гнучкість – здатність давати реальну 
оцінку виробничим ситуаціям, адаптува-
тися до них, не змінюючи при цьому прин-
ципових позицій; 

• самостійність – здатність до виконан-
ня діяльності, спираючись на власні мож-
ливості;

• працездатність – здатність тривалий 
час виконувати роботу з високою ефектив-
ністю;

• критичність і самокритичність – здат-
ність бачити свої слабкі сторони та недо-
ліки в діях підлеглих; 

• енергійність – уміння діяти активно і 
заряджати енергією підлеглих;

• ініціативність – здатність без сторон-
нього спонукання висувати і на практиці 
втілювати конструктивні рішення;

• наполегливість – вольова якість осо-
бистості, що проявляється в наполегливо-
му прагненні досягти свідомо поставленої 
мети; 

• вимогливість – здатність висувати 
адекватні вимоги до підлеглих залежно від 
особливостей ситуації.
Комунікативні якості керівника забез-

печують його ефективну взаємодію з ін-
шими людьми (персоналом, партнерами, 
конкурентами). Управлінське спілкування 
реалізується в таких формах:
субординаційного спілкування, що пе-

редбачає спілкування між керівником і під-
леглими, ґрунтуючись на адміністративно-
правових нормах; 
службово-товариське спілкування, що 

характерне для спілкування між колега-
ми, основою якого є адміністративно-мо-
ральні норми;
дружнього спілкування, що характерне 

для спілкування і між керівниками, і між 
керівниками та підлеглими, основою якого 
є морально-психологічні норми взаємодії. 
Мабуть, важко знайти керівника, який 

сказав би, що не вміє спілкуватися. Разом 
із тим, треба визнати, що одних керівників 
уважно слухають і розуміють, їхні слова 
спонукають до діяльності та викликають 
жвавий позитивний відгук підлеглих, а 
слова інших проходять повз останніх, 
залишаючи їх байдужими як до самого 
керівника, так і до його промови. Саме 
ці обставини актуалізують необхідність 
розвитку мистецтва управлінського спіл-
кування, удосконалення знань керівни-
ків психологічних особливостей процесу 
спілкування.  
Комунікативні якості тісно пов’язані з 

організаторськими, оскільки в сукупності 
дають змогу впливати на поведінку інших 
людей з метою мобілізації їх на спільну ді-
яльність. Вимоги управлінської діяльності 
передбачають наявність у керівника таких 
комунікативних якостей та умінь: 

• здатність ясно та послідовно вислов-
лювати свої думки;

• уміння доводити власну точку зору;
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• добрий словниковий запас;
• уміння встановлювати психологічний 

контакт, викликати довіру співрозмовника;
• здатність до емпатії;
• уміння швидко знаходити потрібний 

тон розмови, вигідну форму спілкування 
залежно від психологічного стану та інди-
відуальних особливостей співрозмовника;

• соціальна компетентність;
• здатність уникати бар’єрів спілкування;
• здатність розумно поєднувати діло-

ві та особистісні контакти з оточуючими 
тощо.
Високі вимоги управлінська діяльність 

висуває моральним якостям керівника, 
від яких значною мірою залежить психо-
логічних клімат на підприємстві, характер 
ділових відносин, лояльність і надійність 
персоналу, трудова дисципліна тощо. Зна-
чення моральних якостей керівника (чес-
ність, порядність, неупередженість, прин-
циповість, вимогливість тощо), його діло-
вої репутації зростає в умовах корупції та 
розвитку тіньової економіки в суспільстві. 
Емоційно-вольові якості керівника. 

Емоції та почуття – це своєрідні ста-
ни психіки, що накладають відбиток на 
життя, діяльність, вчинки і поведінку 
людини. Якщо емоційні стани визнача-
ють в основному зовнішню сторону по-
ведінки і психічної діяльності, то почуття 
впливають на зміст і внутрішню сутність 
переживань, зумовлених духовними по-
требами людини. Вольові акти завжди 
опосередковані розумовими процесами, 
уявленнями і думками, але вони безпосе-
редньо пов’язані з емоціями і почуттями, 
що виникають у людини внаслідок її емо-
ційно забарвленого прагнення до певних 
об’єктів. Іноді, захоплена емоціями або 
почуттями, людина не може оцінювати 
свою поведінку або поведінку інших, що 
призводить до помилок. Ціна таких поми-
лок у рази зростає, якщо йдеться про про-
фесійну діяльність керівника приватного 
охоронного підприємства. Її напружений 
(іноді стресогенний) характер вимагає від 
керівника здатності постійно контролюва-
ти свою поведінку, щоб поганий настрій 
або негативне ставлення до будь-кого не 
вплинули на характер ділових відносин і 

якість спільної роботи. Успішність управ-
лінської діяльності підвищується, якщо 
керівникові притаманні: емоційна стій-
кість, стриманість, терплячість, здатність 
до розумного ризику, самокритичність, 
врівноваженість, витривалість, оптимізм, 
рішучість, витримка, уміння володіти со-
бою і керувати іншими людьми. 
Перераховані особистісні якості, що 

є професійно значимими для керівника 
приватного охоронного підприємства, не 
є вичерпними, але саме вони є підґрун-
тям створення сприятливого соціально-
психологічного клімату в колективі.
Соціально-психологічний клімат колек-

тиву – це система соціально-психологічних 
стосунків, що сприяють або перешкоджа-
ють спільній продуктивній діяльності [5]. 
До найважливіших ознак сприятливого 
соціально-психологічного клімату відно-
сять:
об’єктивні: високі показники резуль-

татів діяльності, низька плинність кадрів, 
високий рівень трудової дисципліни, висо-
ка результативність праці тощо;
суб’єктивні: довір’я членів групи один 

до одного, сприятлива та ділова критика, 
вільне висловлення своєї думки при об-
говоренні питань, що стосуються всього 
колективу, відсутність тиску керівників на 
підлеглих і визнання за ними права при-
ймати значимі для групи рішення; достат-
ня поінформованість членів колективу про 
загальні службові завдання та результати 
діяльності; задоволеність приналежністю 
до колективу; високий ступінь емоційної 
включеності та взаємодопомоги; задово-
леність міжособистісними відносинами 
тощо.
Особливістю приватної охоронної ді-

яльності є її неодноосібне здійснення. 
Частіше ця діяльність потребує створення 
нарядів із груп, до яких входять 2-3 охо-
ронники, їх чисельність збільшується від-
повідно до збільшення території об’єкта 
чи об’єктів спостереження. На ефектив-
ність професійної діяльності приватного 
охоронника суттєво впливають взаємо-
розуміння, взаємовиручка, взаємодовіра, 
взаємна відповідальність осіб, які її ви-
конують. Часто проблемою колективів є 
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забезпечення умов реалізації індивідуаль-
них якостей його членів, що іноді виступа-
ють перешкодою створення колективного 
стилю діяльності. Міжособистісні стосун-
ки є основою формування психологічного 
клімату в колективі [6; 7]. Міжособистісні 
стосунки – це взаємозв’язки між людьми, 
що переживаються суб’єктивно, проявля-
ються в характері та способах їх взаємно-
го впливу в процесі сумісної діяльності 
та спілкуванні, які виникають унаслідок 
сприймання інших людей та оцінок їхньої 
поведінки, надій, неусвідомлюваних мо-
тивів тощо [8].
Âèñíîâêè
Фахівці школи психології дійшли вис-

новку, що найбільший вплив на результа-

тивність праці зможуть здійснити не соці-
альні програми, а ефективні прийоми під-
тримання позитивних відносин у колекти-
ві, як вертикальних, так і горизонтальних, 
оскільки людина – не економічна, а соці-
альна істота. А встановити та підтриму-
вати такі відносини зможе тільки керів-
ник, що має певні психологічні знання та 
вміння, а також необхідні для здійснення 
цієї діяльності особистісні та професійно 
значимі якості. Своїм стилем роботи, осо-
бистою поведінкою, ставленням до людей, 
піклуванням про них керівник впливає 
на формування соціально-психологічного 
клімату в колективі. Особливо неприпус-
тимими для керівника є зарозумілість, 
зверхність, грубість, некомпетентність.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Сегодня можно констатировать нали-

чие ряда противоречий в науке, практике 
профессионального обучения и современ-
ными запросами общества. Так, возникло 
противоречие между активной разработ-
кой проблематики деятельности в отече-
ственной психологии XX в. и уменьшени-
ем интереса к данной тематике со стороны 
современных исследователей. 

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé
В рамках общепсихологической кон-

цепции деятельности вопрос освоения 

практических действий рассматривался 
в работах C. Рубинштейна, А. Леонтьева, 
А. Запорожца, довольно широко представ-
лен в работах П. Гальперина и его учени-
ков, анализировался в многочисленных 
психологических исследованиях профес-
сиональной деятельности человека (Б. Ло-
мов, В. Шадриков, Е. Климов, З. Решето-
ва, О. Иванова и другие). Большинство 
выполненных в этом русле исследований 
касалось вопросов автоматизации практи-
ческих действий, формирования умений и 
навыков, поиска путей оптимизации этого 
процесса (С. Малов, И. Мошкова и дру-
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У статті зроблено аналіз сучасної будівельної освіти, ви-
значено загальні напрями її трансформації. Виявлено низку пси-
хологічних умов, що дають змогу обґрунтувати й оптимізувати 
процес освоєння практичних умінь і навичок. Найважливішими 
психологічними умовами серед них є: особистісна залученість у 
діяльність її виконавця, використання адекватних розв’язуваним 
завданням рівнів предметності діяльності, оптимальна організа-
ція операціональної сторони діяльності.

Ключові слова: будівельна освіта, психологічні умови засво-
єння професійних умінь й навичок, рівні засобів та виконання дій. 

В статье проведен анализ современного строительного обра-
зования, определены общие направления ее трансформации. Выяв-
лен ряд психологических условий, которые позволяют обосновать 
и оптимизировать процесс освоения практических умений и на-
выков. Наиболее важными из них являются личностная включен-
ность в деятельность ее исполнителя, использование адекватных 
решаемым заданиям уровней предметной деятельности, опти-
мальная организация операциональной стороны деятельности.

Ключевые слова: психологические условия освоения профес-
сиональных умений и навыков, строительное образование, уровни 
способов и выполнения действий. 

The article presents the analysis of the current construction educa-
tion and defi nes the general direction of its transformation. A number 
of psychological conditions that allow to prove and optimize the de-
velopment of practical skills. The most important of these are personal 
involvement in the work of its artist, using appropriate levels solved 
tasks purposeful activity, the optimal organization of the operational 
aspects of the activity.

Keywords: psychological conditions of development of profes-
sional skills, building education, levels of methods and perform actions
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гие). Психологические условия развития 
умений, которые позволяют достичь спе-
циалисту уровня истинного мастерства, 
значительно реже привлекали внимание 
исследователей и фактически не изучают-
ся современными учеными. 

Íå ðåøåííûå ðàíåå ÷àñòè 
îáùåé ïðîáëåìû
Новые рыночные условия развития 

экономики Украины предъявляют особые 
требования к профессиональной подго-
товке будущих специалистов. Возрастаю-
щий спрос в сфере строительных услуг 
требует от специалиста такого владения 
практическими действиями, которые по-
зволяют ему оперативно формировать 
необходимые профессиональные умения 
при решении конкретных производствен-
ных задач. Рыночную конкуренцию может 
выдержать только специалист, владеющий 
технологиями самостоятельного освоения 
новых практических действий для реше-
ния разного класса неординарных профес-
сиональных задач. Формирование профес-
сиональных умений такого специалиста 
требует дальнейшего раскрытия общепси-
хологических закономерностей освоения 
практической деятельности строителями, 
раскрытия всех психологических условий, 
которые влияют на этот процесс с целью 
его дальнейшей оптимизации. 
Таким образом, актуальность темы на-

шего исследования вызвана как современ-
ным состоянием развития психологиче-
ской науки и практики фундаментального 
профессионального образования, так и за-
просами общества на подготовку строите-
лей высшей квалификации. 
Центральной проблемой нашего иссле-

дования является развитие теоретической 
модели поэтапного освоения практическо-
го действия. В проведенном исследовании 
нами в качестве основного параметра из-
менения действия представлен процесс 
его освоения исполнителем. Такой под-
ход к изучению практического действия 
позволил рассмотреть психологические 
условия, необходимые для его успешного 
освоения. 

Ôîðìóëèðîâàíèå öåëè ñòàòüè
Цель статьи − на основании теоретиче-

ского анализа и эмпирического исследова-
ния обосновать и оптимизировать психо-
логические условия освоения практиче-
ских действий будущими строителями. 

Èçëîæåíèå îñíîâíîãî ìàòåðèàëà 
èññëåäîâàíèÿ

 Необходимо поднять качество высше-
го строительного образования до между-
народного уровня, поскольку в условиях 
общей глобализации от специалистов 
нужна высокая квалификация, адекват-
ная реакция на происходящее. Поэтому 
основной задачей вуза является не просто 
передача знаний, которые быстро теряют 
свою новизну и актуальность, а освоение 
студентами четкой методологии позна-
ния, формирование у них умения рабо-
тать в условиях постоянно изменяющейся 
действительности. Ускоренная модерни-
зация − это оптимальный и актуальный 
вектор дальнейшего развития. Объедине-
ние ряда академических научных учреж-
дений с передовыми вузами страны − 
еще одна тенденция, актуальный вектор 
строительного образования в динамично 
изменяющихся социально-культурных 
условиях. Однако не все научные струк-
туры стремятся к такому сотрудничеству. 
Прежде всего, инновационные научно-
производственные центры, региональные 
научно-технологические центры, научно-
прикладные центры точных и инженер-
ных наук, бизнес-инкубаторы, малые 
предприятия и проектно-конструкторские 
бюро, научно-производственные иссле-
довательские лаборатории креативных 
технологий, универсальные учебные 
научно-производственные исследователь-
ские лаборатории интерактивного про-
ектирования и обучения, естественно, 
It-технологии должны стать обязатель-
ным атрибутом каждого выпускника вуза. 
Планировать переориентацию психологии 
профессорско-преподавательского соста-
ва, расширять и углублять преподавание 
по ряду технологических и экономиче-
ских дисциплин, этапный переход к обуче-
нию иностранным языкам − одни из пер-
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вых перспективных пунктов подготовки. 
Международная стандартная классифика-
ция образования определяет образование 
как организованную систему, которая ха-
рактеризуется коммуникативностью, ин-
формативностью, знаниями, пониманием, 
наличием собственных взглядов, ценно-
стями. Создание образовательной среды и 
использование новых методов обучения, 
с помощью которых организуется комму-
никация; образовательная деятельность, 
непрерывность − также входят в опреде-
ление образования.
Университеты как основная структур-

ная единица учебных заведений в подго-
товке специалистов, в процессе становле-
ния любого образовательного учреждения, 
в это время предлагают такие формы: 
предпринимательские, инновационные, 
на циональные, − неизбежно происходит 
процесс оформления многочисленных пе-
риферийных структур: научно-иссле до ва-
тельские лаборатории и институты, про-
изводственные, внедренческие, консульта-
тивные, довузовские центры, научно-тех-
нологические парки и т.д. Новые под-
разделения и центры ведут университет 
по направлению к двойной организации 
основных подразделений, в которых кро-
ме традиционных кафедр и факультетов 
существуют дополнительные центры, тес-
но связанные с внешним миром. Управляя 
процессами и постоянно совершенствуя 
их, можно, например, создавать их таки-
ми, какими они нужны предприятию.

 Переход от функционального подхода 
к процессному − специфика современных 
международных тенденций в управлении 
качеством подготовки специалистов, ре-
зультативности предприятия, оптималь-
ности использования количественных и 
качественных ресурсов предприятия, в 
конце концов, качества самого процесса. 
Управление процессами неизбежно требу-
ет развития структуры предприятия (уни-
верситета и всего комплекса, связанного с 
ним). 
Решающими направлениями транс-

формации традиционного строительного 
образования является развитие методо-
логических и теоретических оснований, 

просмотр содержания и кардинальное 
восстановление методического обеспече-
ния. Качественные превращения в строи-
тельной практике высветили недостатки и 
тенденции существующей системы строи-
тельного образования.
Освоение практических действий воз-

можно при активизации комплекса психо-
логических условий, которые включают 
личностные, знаково-предметные и опе ра-
ционально-процессуальные компоненты. 
Освещая методологическую основу ис-

следования, следует отметить фундамен-
тальные положения научной философии: 
о материалистическом понимании психи-
ки, сознания человека; о развитии, общей 
связи, взаимообусловленности и законах 
диалектики; о требованиях диалектиче-
ской логики к изучению предметов, явле-
ний, процессов объективной реальности; 
о деятельности как научной категории. 
А также, разработанные в отечественной 
психологии общепсихологические и мето-
дологические принципы: детерминизма, 
развития, связи сознания и деятельности, 
системного и личностного подходов. 
К самым важным психологическим 

условиям, которые детерминируют осво-
ение практических действий на разных 
этапах (ознакомительный, аналитический, 
синтетический, автоматизации) относят-
ся: личностное вовлечение в деятель-
ность (мотивация, целеположение, про-
ектирование образа-результата, рефлек-
сия действия, субъективный контроль), 
использование адекватных решаемой 
задачей уровней предметности деятель-
ности (предметность познаваемого объ-
екта и/или предметность знаков) и такие 
операционально-процессуальные особен-
ности осуществления деятельности как: 
поэтапное освоение образов выполнения 
действий, организация диадного взаимо-
действия соисполнителей деятельности, 
использование разных стратегий форми-
рования («снизу − вверх», от результата до 
цели) и выполнение действия («сверху − 
вниз», от цели до результата). 
Можно выделить два качественно-

разных уровня освоения практических 
действий. 
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Первый − характеризуется переходом 
действия на уровень привычек, высокой 
степенью автоматизации и репродуктивно-
сти образов выполнения действия (опера-
ции по А. Леонтьеву) и может быть назван 
«репродуктивно-автоматизированным» 
[4; 5].
Второй − отличается переходом дей-

ствия на уровень умения (то есть образа 
успешного выполнения действия соот-
ветствующего цели и условиям этого дей-
ствия) и по сути является «рефлексивно-
творческим». 
Самым важным психологическим усло-

вием освоения практического действия 
на «репродуктивно-автоматизированном» 
уровне является активизация двух разных 
механизмов: сокращения и автоматиза-
ции. Механизм сокращения предполагает 
последовательное изменение трех видов 
субъективного контроля:

1) рефлексивного контроля;
2) контроля по образцу;
3) контроля «по чувству, ощущению.
Автоматизация предполагает отход из 

области сознательного регулирования та-
ких управляющих программ как «план», 
«проект» и переход от трехкомпонент-
ной (цель − проект − план) к однокомпо-
нентной (цель − результат). Достижение 
«рефлексивно-творческого» уровня воз-
можно при повышении уровня созна-
тельного регулирования исполнительной 
части действия, формирование особого 
«видения» единства «проекта − плана − 
результата» действия. 
В процессе поэтапного формирования 

практического действия в трудовой дея-
тельности на ознакомительном и анали-
тическом этапах целесообразно включать 
подэтапы внешнего действия со знаками и 
внутреннего оперирования образами зна-
ков в уме, используя разные положения 
знакового моделирования: переформули-
рование условий задачи, перекодировка 
(переход от словесного формулирования 
задач к уравнению или структурной фор-
муле), изменения модели [8]. 
Нами эмпирически подтверждено, что 

к самым важным психологическим усло-
виям, которые опосредствуют освоение 

практических действий на разных стадиях 
процесса выполнения трудовой деятель-
ности, относятся: личностное вовлечение 
в деятельность, использование адекватных 
решаемой задачей уровней предметнос-
ти деятельности и ряд операционально-
процессуальных особенностей осуществ-
ления деятельности. 
Выявлены два качественно разных 

уровня освоения практических действий: 
«репродуктивно-автоматизированный» и 
«рефлексивно-творческий», психологиче-
ские условия их достижения. 
Выделен новый элемент «проект» в 

структуре регуляции исполнительной час-
ти практического действия, которое вклю-
чает цель-образец, проект, план, цель-ре-
зультат. 
Конкретизированы виды контроля прак-

тического действия, разработаны соответ-
ствующие модели регуляции действия: 
1) рефлексивный контроль; 2) контроль по 
образцу; 3) контроль «по чувству и ощу-
щению», − и выявлены их взаимоперехо-
ды при освоении действий. 
Нами показано, что самым важным пси-

хологическим условием освоения прак-
тического действия на «репродуктивно-
автоматизированном» уровне − активиза-
ция двух разных механизмов: сокращение 
и автоматизация. Механизм сокращения 
предполагает последовательное измене-
ние трех описанных видов субъективного 
контроля и переход от трехактной («цель 
− образец» проект − план «цель − резуль-
тат») к одноактной модели практического 
действия («цель − образец» − «цель − ре-
зультат»). 
Нами доказано, что оптимизация процес-

са автоматизации двигательной привыч   -
ки осуществляется в диадном взаимодей-
ствии при переходе с деятельностно-роле-
вой позиции «ученика», через позицию 
«подмастерье», в позицию «мастера» [3; 7]. 
Выявлено, что достижение «рефлек-

сивно-творческого» уровня возможно при 
повышении уровня сознательного регули-
рования исполнительной части действия, 
формирование особого «видения» един-
ства системы «цель − образец», «проект − 
план», «цель − результат» действия. 
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В процессе формирования практиче-
ского действия целесообразно включать 
подэтапы внешнего действия со знаками и 
внутреннего оперирования образами зна-
ков в уме. 
Разработанная и обоснованная техно-

логия поэтапного формирования практи-
ческого действия в трудовой деятельности 
будущих строителей включает разные по-
ложения знакового моделирования: пере-
формулирование условий задачи, пере-
кодировка (переход от словесного форму-
лирования задач к уравнению или струк-
турной формуле), изменение модели на 
ознакомительном и аналитическом этапах. 
Формирование практического действия 

в соответствии со стратегией «снизу − 
вверх» предполагает разбивку действия 
на три основных этапа, целью каждого из 
которых является последовательное повы-
шение уровня сознательного регулирова-
ния выполнения. На первом этапе следует 
достичь управления действием на основе 
образа-плана, на втором образа-проекта, 
на третьем образа-цели. Основным психо-
логическим условием достижения каждо-
го этапа является его распределение на две 
стадии: на первой стадии − «сознательная 
операция» − происходит становление ори-
ентировочного управляющего звена, кото-
рое отвечает заданному ровню регуляции; 
на второй стадии − «включение» − его 
подключение к исполнительному звену 
практического действия. Первая и вторая 
стадии в органическом единстве обеспе-
чивают переход практического действия 
на более высокую ступень его автомати-
зации. 
Разработанная модель освоения практи-

ческого действия в соответствии со стра-
тегией «снизу − вверх» позволяет, изменив 
методику формирования практического 
действия, предлагать упражнения, направ-
ленные на формирование управляющих 
профессиональным действием программ: 
цель − проект − план. 
Разработанная методика позволяет при 

стратегии формирования практического 
действия «снизу − вверх» перейти к само-
стоятельному выполнению действия в со-
ответствии со стратегией «сверху − вниз». 

Выделены три основных этапа форми-
рования трудовой деятельности: этап «уче-
ник», этап «подмастерье», этап «мастер». 
Каждый этап разбит на две стадии, услов-
но названных стадией «теории» и стадией 
«практики». Цель первой стадии − фор-
мирование интеллектуально-творческих 
возможностей заниматься данным видом 
деятельности, цель второй − обеспечить 
условия формирования операционально-
технических возможностей ученика. Ука-
занная модель позволяет обеспечить усло-
вия для осуществления сдвига мотива на 
цель [1]. 
Использование психосемиотического 

подхода и организация деятельности сту-
дентов по принципу диадного обучения 
позволило поэтапно сформировать само-
стоятельное выполнение трудового дей-
ствия и подготовить студентов к переходу 
в условиях вуза на этап профессиональной 
деятельности «подмастерье» [3]. 

Âûâîäû
1. В современной психологической нау-

ке существует положение, что трудовая 
деятельность имеет сложное системное 
развитие, ее регуляция осуществляется 
несколькими уровнями психического от-
ражения. К настоящему времени оформи-
лось несколько научных подходов к анали-
зу процесса освоения практической дея-
тельности, которые дополняют друг друга, 
рассматривая действие как относительно 
завершенный элемент деятельности, на-
правленный на достижение определен-
ной промежуточной цели, что и включает 
моторные (двигательные), центральные 
(умственные) и сенсорные (чувственные) 
компоненты. Эти компоненты соответ-
ственно реализуют функции выполнения, 
регулирования и контроля. 

2. На основании теоретического ана-
лиза и обобщения результатов экспери-
ментального исследования выявлен ряд 
психологических условий, позволяющий 
обосновать и оптимизировать процесс 
освоения практических умений и навы-
ков. Самыми важными психологическими 
условиями, которые детерминируют осво-
ение исследуемых практических действий 



136

Правничий вісник Університету «КРОК»

на четырех основных этапах (ознакоми-
тельный, аналитический, синтетический, 
автоматизации), являются: личностное во-
влечение в деятельность ее исполнителя, 
использование адекватных решаемой за-
даче уровней предметности деятельности, 
оптимальная организация операциональ-
ной стороны деятельности. 

3. Успешное освоение действий проис-
ходит при активизации таких относящихся 
к сфере личности психологических усло-
вий, как положительная мотивация, целе-
положение, наличие образа-цели, образа-
проекта, образа-плана, образа-результата, 
рефлексия собственных действий, субъек-
тивный контроль. 

4. С позиции психосемиотического под-
хода (М. Гамезо, Б. Ломов, В. Рубахин и 
др.) предметность людской деятельности 
соединяет в себе два качественно разных 
уровня: предметность познаваемой при-
роды и предметность знаков. При этом 

каждый момент развития деятельности 
определяется, по крайней мере, двумя 
показателями: характером предметности 
(собственно предметной или знаковый) 
и планом действий (внешний и внутрен-
ний). Относительно исследуемых видов 
практических действий целесообразно го-
ворить о знаковом моделировании на озна-
комительном и аналитическом этапах, ко-
торые опережают становление и развитие 
внешних предметных действий на этапах 
синтетическом и автоматизации. 

5. Такие операционально-процессу аль-
ные особенности осуществления деятель-
ности как поэтапное выполнение образов 
действий, организация диадного взаимо-
действия соисполнителей деятельности, 
использование разных стратегий форми-
рования («снизу − вверх», от результата к 
цели) и выполнение действия («сверху − 
вниз», от цели к результату) оптимизируют 
процесс освоения практических действий 
на этапах синтетическом и автоматизации. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
На сьогодні проблема професійної 

успішності є актуальною з огляду на фор-
мування нової світоглядної парадигми 
українського суспільства. Така ситуація 
обумовлена змінами в багатьох сферах 
життя, що вимагає нових фахових підхо-
дів для зміцнення держави та посилення 
її конкурентоздатності. Не останню роль 
в цьому процесі відіграють професійно 
успішні особистості, здатні змінити фахо-
вий імідж України. Отже, виникає нагаль-
на потреба в дослідженні психологічних 
засад професійної успішності з точки зору 
узгодження особистісних і суспільних ви-
мог, пошуку ефективних критеріїв оцін-
ки та прогнозування можливих наслідків 

успішної професійної діяльності. 
Вищезазначене засвідчує актуальність 

теоретичних розробок проблеми профе-
сійної успішності; необхідність посилен-
ня уваги до вивчення психологічних меха-
нізмів формування професійно успішної 
особистості; вироблення виваженої кон-
цептуальної моделі професійної успіш-
ності тощо. 
Наразі актуальними є дослідження, зо-

рієнтовані на вивчення фахового та осо-
бистісного розвитку тих, хто здійснює під-
готовку майбутніх висококваліфікованих 
фахівців – викладачів вищої школи. До-
сягнення викладачами професійної успіш-
ності є запорукою якісної підготовки сту-
дентів, які стануть активно працюючими 
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У статті обґрунтовано актуальність дослідження проб леми 
професійної успішності, проаналізовано теоретико-методо-
логічні підходи до вивчення феномену професійної успішності 
викладача. Описано погляди науковців на зміст поняття «профе-
сійна успішність викладача», чинники та показники такої успіш-
ності. Накреслено перспективи подальших досліджень професій-
ної успішності викладачів вищих навчальних закладів.   

Ключові слова: професійна успішність, професіоналізм, осо-
бистісний, діяльнісний, інтегративний підходи.

В статье обоснована актуальность исследования проблемы 
профессиональной успешности, проанализированы теоретико-
методологические подходы к изучению феномена профессио-
нальной успешности преподавателя. Описаны взгляды ученых 
на содержание понятия «профессиональная успешность препо-
давателя», условия и показатели такой успешности. Начерче-
ны перспективы дальнейших исследований профессиональной 
успешности преподавателей высших учебных заведений.

Ключевые слова: профессиональная успешность, профес-
сионализм, личностный, деятельностный, интегративный под-
ходы.

The article under review substantiates the topicality of professional 
success rate issue, analyzes theoretical and methodological approach-
es to the teacher professional success rate phenomenon investigation. 
Thus the article describes the opinions of scientists as regards teacher 
professional success rate phenomenon content, factors and indices of 
such success rate. It offers the perspectives of further researches of 
higher educational institution teachers professional success rate.  

Key words: professional success rate, professionalism; personal, 
activity and integrative approaches. 

Òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ïðîáëåìè 
ïðîôåñ³éíî¿ óñï³øíîñò³ âèêëàäà÷à 

âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (÷àñòèíà 1)
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фахівцями. Такі дослідження потребують, 
передусім, вивчення теоретичних напра-
цювань щодо різних аспектів становлення 
та розвитку професіоналізму викладача, 
системного аналізу наявних досліджень з 
метою їх подальшого переосмислення та 
створення сучасної концептуальної моделі 
професійної успішності викладача вищого 
навчального закладу.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Аналіз дає змогу виділити кілька на-

прямів наукового дослідження, що спри-
яють розробленню проблеми професійної 
успішності викладача вищого навчального 
закладу, а саме:

1. Філософське осмислення сутності 
освіти, у тому числі професійної, профе-
сійного розвитку, адаптації, компетентно-
сті, мотивації та інших аспектів досягнен-
ня професійної успішності (праці В. Анд -
рющенка, А. Брокса, К. Біницької, П. Гу  -
ревича, О. Дахіна, К. Дж. Джерджен, Дж. 
Дьюї, В. Кременя, О. Кузьменко, В. Лама-
наускас, О. Мороз, В. Огнев’юка, Дж. Ра-
вена, С. Сисоєвої, І. Соколової, К. Хор-
стемке, К. Ясперса та інших).

2. Теоретичний доробок педагогіки ви-
щої освіти, у тому числі педагогічні проб-
леми становлення викладача, його профе-
сійних якостей, фахового спілкування 
тощо (досліджувалися Т. Алєксєєнко, 
Н. Ба ловсяк, І. Богдановою, Ж. Борщ, 
В. Будак, І. Глазковою, О. Євсюковим, 
Н. Кічук, В. Луговим, М. Степком та ін-
шими). 

3. Психологічне осмислення пробле-
ми професійної діяльності (праці Т. Анто-
ненко, І. Беха, О. Бондарчук, Н. Волянюк, 
О. Журавльова, Л. Зайцевої, Л.Карамушки, 
В. Ликової, Г. Ложкіна, В. Носкова, В. Пан-
ка, В. Семиченко, С. Смирнова, Д. Фельд-
штейна та інших), у тому числі готовності 
освоєння нових галузей знань, особистіс-
ного та професійного розвитку (Р. Бойс, 
О. Бородуліна, Г. Васянович, О. Величко, 
В. Іващенко, Є. Крігер, А. Портнова, В. Сло-
божчиков, Л. Спіцина, Т. Траверсе). 

4. Психологія професіоналізму як на-
прям наукового дослідження: психологія 

праці як загальнотеоретична проблема 
(М. Армстрон, О. Бондарчук, Н. Волянюк, 
Г. Ложкін, Н. Лукашевич, М. Пряжников, 
В. Толочек та інші); психологія кар’єри та 
професійного розвитку (Г. Балл, О. Бон-
дарчук, А. Деркач, С. Дружилов, Е. Зеєр, 
О. Іванова, Л. Карамушка, Є. Клімов, А. Мар -
кова, Л. Мітіна, Г. Нікіфоров, Ю. Поварен-
ков, Ю. Швалб та інші); психологічні ас-
пекти професійної ідентичності (Г. Балл, 
Н. Волянюк, В. Зливков, С. Копилов, Г. Лож-
кін, В. Луніна, М. Марунець, В. Семичен-
ко, О. Фонарьов та інші); професійна ком-
петентність (А. Ангеловський, Р. Бояцис, 
О. Брюховецька, В. Єнгаличев, Л. Колба-
сова, Д. Махотін, Дж. Равен, Ю. Фролов, 
Т. Хайленд, Ю. Швалб та інші); мотива-
ція професійної діяльності (І. Арендачук, 
Ж. Вірна, М. Овчинніков, Т. Приходько, 
І. Трушина, Д. Циринг та інші); самовдо-
сконалення як психологічна проблема 
розвитку професіоналізму (Г. Балл, В. Се-
миченко, Л. Карамушка, С. Максименко, 
В. Моргун, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та 
інші); інші аспекти (рівні, критерії, функ-
ції) професійної діяльності (А. Батаршев, 
М. Дмітрієва, С. Дружилов, Н. Еверт, 
Е. Зеєр, Є. Клімов, В. Татенко, Е. Шейн, 
Т. Яценко та інші).

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті – здійснити теоретико-

методологічний аналіз проблеми профе-
сійної успішності викладача вищого на-
вчального закладу, уточнити зміст поняття 
«професійна успішність викладача», чин-
ники та показники такої успішності. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Для всебічного вивчення професійної 

успішності викладача вищого навчально-
го закладу зосередимося на психологічних 
особливостях його діяльності. Такий під-
хід дасть змогу виявити механізми форму-
вання викладацького успіху. Слід підкрес-
лити, що викладацька професія є однією з 
найскладніших видів діяльності, попри її 
сутнісний характер. Ідеться про необхід-
ність постійних міжособистісних взаємо-
дій, про переважне співпадання предмета, 
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суб’єкта і об’єкта професійної діяльності. 
При цьому мета і результати діяльності за-
лежать від об’єднаних зусиль її суб’єктів 
(насамперед, викладача і студента).
Зазвичай професійну діяльність викла-

дача ВНЗ називають науково-педагогіч-
ною, вказуючи на основне змістове наван-
таження (водночас викладач може бути ад-
міністратором, менеджером, громадським 
діячем тощо). Саме поєднання наукової та 
педагогічної діяльності є засадничим, а всі 
інші види діяльності − свідченням додат-
кових, зокрема організаційних чи комуні-
каційних здібностей викладача. 
Загалом професія викладача характе-

ризується багатозначністю та різноспря-
мованістю, що і викликає певні дослід-
ницькі дискусії стосовно важливості тих 
чи інших видів професійної діяльності. 
Виокремлення наукової [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9] чи педагогічної сфери [10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20] доцільне лише як 
поетапне вивчення специфіки професійної 
діяльності викладача ВНЗ. 
Для цілісного бачення необхідне враху-

вання всіх ознак і складових викладацької 
праці, насамперед: 

- значного рівня самостійності; 
- психологічної компетентності та від-

повідальності; 
- поєднання функцій педагога, науков-

ця і менеджера; 
- необхідності постійного саморозвит-

ку (самовдосконалення) педагогічної май-
стерності та дослідницьких навичок;

-  взаємозалежності учасників освіт-
нього процесу; 

- відповідних професійних якостей і 
ціннісних переконань; 

- творчих підходів до реалізації профе-
сійних функцій; 

- вироблення індивідуального стилю 
професійної діяльності; 

- безперервного професійного розви-
тку тощо.
Реалізація професійної діяльності, до-

сягнення професійної успішності значною 
мірою залежать від особистості виклада-
ча, його цінностей і настанов, фахового 
рівня, професійного досвіду, професійної 
поведінки. Зокрема, Л. Мітіна виділяє три 

важливі інтегральні характеристики осо-
бистості викладача: спрямованість, компе-
тентність і гнучкість [21]. Ці ознаки стосу-
ються не лише викладацької діяльності, а 
й способу життя викладача, що зумовлює 
професійну успішність і самовдоскона-
лення особистості. 
У ракурсі досліджуваної проблематики 

доцільним є практичне використання ді-
яльнісного підходу, що уможливлює з’я-
су вання психологічних особливостей про-
фесійної діяльності викладача на сьогодні. 
Виходячи із сформованих уявлень про 
те, що будь-яка діяльність спрямована на 
отримання результату, варто встановити 
причинно-наслідковий зв’язок між про-
фесійною діяльністю викладача та його 
професійними досягненнями. При цьому 
слід поєднати застосування діяльнісного 
та ціннісного підходів, щоб зрозуміти осо-
бистісну і суспільну значущість передба-
чуваних результатів, а відтак визначити 
якість (позитивну чи негативну) професій-
ної успішності.
Заслуговує на увагу розроблена докто-

ром психологічних наук В. Шадриковим 
«психологічна система діяльності» лю-
дини як суб’єкта праці. З методологічної 
точки зору суттєвими є кілька наукових 
висновків ученого: 

1) структура психологічної системи ді-
яльності складається в процесі її освоєння 
суб’єктом діяльності та розвитку профе-
сійно важливих якостей особистості; 

2) інтраіндивідуальна будова особис-
тості суб’єкта праці тісно пов’язана з ін-
теріндивідуальною структурою певної 
професійної діяльності; 

3) у процесі діяльності особистість удо-
сконалює одночасно свої індивідуальні та 
професійні якості [22].

 На підставі системогенетичного підхо-
ду В. Шадриков виділяє кілька ключових 
ознак розвитку психологічної системи ді-
яльності − нерівномірність, достатність, 
неаддитивність. Усі вони можуть слугу-
вати критеріями для визначення сутності 
професійної успішності викладача. Для 
прикладу, поняття «неаддитивність» за-
свідчує, що ефект діяльності як системи 
не дорівнює сумі ефектів підвидів діяль-
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ності. З точки зору цього дослідження це 
означає необхідність досягнення успіху в 
педагогічній, науковій, організаційній ді-
яльності на тлі успішної професійної по-
ведінки та багатьох інших чинників викла-
дацької діяльності. 
Системоформуючим фактором у кон-

цепції психологічної системи діяльності 
В. Шадрикова виступає результат діяль-
ності. Це відрізняє його розуміння струк-
тури діяльності від структур, описаних С. 
Рубінштейном [23] і О. Леонтьєвим [24].
Такий підхід є продуктивним для дослі-

дження професійної діяльності, а відтак 
професійної успішності викладача ВНЗ. 
Значення і зміст професійної успішнос-
ті обумовлені професійною діяльністю 
викладача. Беручи за основу визначення 
професійної діяльності як «соціально зна-
чущої діяльності, виконання якої вимагає 
спеціальних знань, умінь і навичок, а та-
кож професійно обумовлених якостей осо-
бистості» [25, с. 14], ми розглядатимемо 
професійну діяльність як теоретичне під-
ґрунтя для виявлення специфічних осо-
бливостей професійної успішності. Тобто 
професійна діяльність розглядатиметься 
як інтегративна діяльність, що складаєть-
ся з:

- сукупності видів робіт (педагогічна, 
наукова, менеджерська тощо);

- психологічної системи діяльності (ці-
леспрямованість, мотивація, компетенції, 
професійні якості викладача, результатив-
ність тощо);

- визначення зовнішніх (суспільні умо-
ви, організаційна культура тощо) і внут-
рішніх (прагнення до самовдосконалення, 
професійна самоактуалізація, пошук інди-
відуального професійного стилю тощо) 
впливів та їх взаємодій на успішність ді-
яльності викладача; 

- системи оцінки результатів діяльнос-
ті (оцінка соціальної значущості викла-
дацької діяльності; оцінка психологічної 
ефективності як засобу самореалізації та 
самоповаги викладача, оцінка рівня пси-
хофізіологічних затрат для досягнення ре-
зультату і задоволеності працею тощо).
На сьогодні немає єдиного визначення 

поняття «професійна успішність». Можна 

знайти багато дефініцій з акцентом на тих 
чи інших ознаках успішності. Простежу-
ється вживання понять «успіх» та «успіш-
ність» як синонімів. Хоча деякі дослід-
ники (І. Арендачук [3], Л. Балецька [26], 
Л. Лазаренко [27], О. Рікель [28], М. Теп-
линських [29], І. Трушина [30] та інші) 
слушно розмежовують їх змістове напов-
нення.
Можна продемонструвати відміннос-

ті вищезазначених понять у рамках двох 
концептуальних підходів – лінійного [31; 
32; 33; 34; 35 та ін.] і категоріального [4; 
29; 36; 37; 38; 39 та ін.]. Перший (ліній-
ний) − розкриває сутність поняття «успіх» 
як результату діяльності переважно за до-
помогою кількісних методів. Ідеться про 
вияв зовнішніх показників успішної ді-
яльності: обсяг викладацької діяльності 
(кількість аудиторних, позааудиторних 
занять, розроблених програм, проведених 
консультацій); продуктивність діяльності 
(упровадження нових методик навчання); 
зміна професійного статусу (нова посада, 
наукове звання, науковий ступінь); рівень 
задоволеності працею (матеріальне за-
охочення, підвищення заробітної платні) 
тощо. Ці показники допомагають розкри-
ти соціальний, а не психологічний зміст 
професійної успішності. Успіх є яскравим 
свідченням кар’єрного зростання викла-
дача, набуття нових статусних ролей, до-
даткових можливостей для суспільного 
визнання.
Зарубіжні психологи часто використо-

вують поняття об’єктивного (позитивний 
результат у кар’єрних досягненнях з точки 
зору професійного оточення, певної со -
ціальної групи, суспільства в цілому) та 
суб’єктивного (сукупність суджень і оці-
нок про власні професійні досягнення і 
результати; задоволеність роботою і кар’є-
рою тощо) успіху [33; 34; 35; 40 та ін.].
На думку американських дослідників 

Д. Холла і Д. Чендлера, особистість, сприй-
маючи кар’єру як покликання, зосереджу-
ється на своїх цілях і завданнях, а також 
зусиллях, необхідних для досягнення по-
ставленої мети. Така концентрація зу-
силь призводить до бажаних результатів 
(об’єктивний успіх), що спричиняє задово-
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леність власною діяльністю (суб’єктивний 
успіх). Об’єктивний успіх забезпечує сус-
пільне визнання, що призводить до особис-
тісних змін і професійної «Я-концепції», 
впевненості в собі, формування нових 
цілей і пошуку шляхів їх досягнення [35, 
с. 165]. Таким чином, об’єктивний успіх 
пов’язаний із суб’єктивним як безпосе-
редньо (через особистісну задоволеність 
власним об’єктивним успіхом), так і опо-
середковано (через визнання з боку соці-
уму).
Можна стверджувати про атрибутивний 

характер успіху. Свідченням цього слу-
гує теорія атрибуції Ф. Хайдера [41] і Б. 
Вайнера [42]. Дослідники пояснюють до-
сягнення індивідуального успіху за допо-
могою чотирьох факторів: здібностей або 
особистісних якостей суб’єкта діяльності; 
індивідуальних зусиль, докладених для 
досягнення певного результату; випадко-
вості, що могла вплинути на результат; 
складності виконуваних завдань.
З точки зору детермінації індивіду-

альної поведінки вищезазначені факто-
ри зазвичай описуються психологами як 
стабільні та нестабільні, внутрішні та зо-
внішні. Стабільність атрибуції в основно-
му співвідноситься з власним минулим 
професійним досвідом, результати якого 
є важливими при формуванні очікувань, 
пов’язаних із майбутньою діяльністю. Як 
зазначає психолог Г. Пригін, коли суб’єкт 
відносить результати минулих дій до ста-
більних факторів (здібності й труднощі 
завдання), то, як правило, така атрибуція 
буде пов’язана зі стабільністю в майбут-
ньому. Якщо ж результати минулих дій 
співвідносяться з нестабільними атрибу-
тивними факторами (випадковості та зу-
силля), то ймовірно, мало підстав очіку-
вати позитивного результату в подальшій 
діяльності [43, с. 245].

Якщо розглядати професійну успіш-
ність як процес, з’являється можливість: 
а) інтегрувати це поняття в психологіч-

ну структуру професійної діяльності ви-
кладача; 
б) з’ясувати психологічні риси особис-

тості, яка цілеспрямовано прагне досягти 
професійного успіху; її рівень оволодіння 
психологічною структурою професійної 
діяльності, що відповідає існуючим сус-
пільним стандартам і професійним вимо-
гам. 
Отже, процес формування професійної 

успішності пов’язаний із виконанням пев-
них умов, наявністю певних професійних 
ознак і відповідних психологічних харак-
теристик у ставленні до своєї професійної 
діяльності, людей і самого себе. 

Âèñíîâêè 
Проведений теоретичний аналіз про-

блеми професійної успішності викладача 
ВНЗ, соціально-психологічного змісту 
професійної успішності, її чинників і по-
казників дає змогу зробити попередній 
висновок, що професійна успішність ви-
кладача − це:

- структурна і функціональна єдність 
психологічних умов, чинників і показни-
ків, спрямованих на досягнення та визна-
чення результатів професійної діяльності 
викладача; 

- процес узгодження соціальних, про-
фесійних вимог із особистісними цілями, 
потребами та цінностями з метою форму-
вання ефективної системи психологічних 
стимулів для вдосконалення педагогічної 
та наукової діяльності викладача ВНЗ.
Відтак подальший хід дослідження буде 

націлений на поглиблений аналіз поняття 
«професійна успішність», чинників і по-
казників професійної успішності виклада-
ча ВНЗ.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Вищий медичний навчальний заклад 

виступає інституційним механізмом осо-
бистісного розвитку майбутнього лікаря, 
рушійною силою якого є суперечності між 
постійно зростаючими вимогами суспіль-
ства до процесу навчання, рівнем став-
лення студентів до учіння як до провід-
ної діяльності. З огляду на це змінюються 
риси внутрішнього світу і самосвідомості, 
еволюціонують і перебудовуються пси-
хічні процеси та властивості особистості. 
Основним новоутворенням студента під 
час навчання у вузі є усвідомлення себе 
суб’єктом діяльності, тому він повинен 
уміти адекватно сприймати зміни в сус-
пільному житті, проявляти свідому актив-
ність, спрямовану на приведення внутріш-
ніх резервів у відповідність до зовнішніх 
умов. Студент-медик повинен сформувати 
в собі такі якості особистості, які дадуть 
йому змогу стати успішним лікарем. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Проблемі формування якостей фахів-

ців завжди приділялася належна увага, 

зокрема: концептуальним засадам профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців у 
кон тексті особистісно зорієнтованої осві-
ти (Г.О. Балл [1], С.Д. Максименко [2; 3], 
В.В. Рибалка [4]); дослідженню шляхів 
формування та розвитку особистості пе-
дагога (В.О. Кан-Калик, О.В. Киричук, 
В.Г. Кузь, М.М. Поташник, С.О. Сисоєва, 
Т.І. Сущенко). У роботах В.І. Астахової, 
А.Б. Збанацької [5], Л.А. Коростильової 
[6], В.А. Сластьоніна, І.С. Собатовської, 
В.Д. Шадрікова, Є.О. Якуби та інших 
розглядаються питання професійної орі-
єнтації, професійного інтересу, професій-
ної спрямованості, трудового виховання 
молоді, процесу формування сумлінно-
го ставлення до праці, а також проблеми 
формування особистісних якостей спеціа-
ліста.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Аналіз психолого-педагогічної літера-

тури дав нам змогу виділити не вирішені 
раніше частини проблеми комплексного 
дослідження особистісних структур май-
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У статті розкрито цілісність особистості майбутнього 
лікаря, виділено особистісні властивості, що поступово профе-
сіоналізуються під час навчання у вузі, утворюючи самостійну 
підструктуру; проведено психодіагностику рівня сформованості 
особистісних структур у студентів-медиків.
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В статье раскрыта целостность личности будущего врача, 
выделены личностные свойства, которые постепенно професси-
онализируются во время учебы в вузе, образуя самостоятельную 
подструктуру; проведена психодиагностика уровня сформиро-
ванности личностных структур студентов-медиков.

Ключевые слова: образ врача, личностные структуры, про-
фессионализация личности, студент-медик.

In the article the integrity of future doctor isolated personal prop-
erty that gradually profesionalizuyutsya while studying at university, 
forming an independent substructure; conducted psychodiagnostic 
formation of personal data structures in medical students.

Keywords: doctor image, personality structure, professionaliza-
tion of the individual, a medical student.
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бутнього лікаря з метою виявлення рівня 
їх сформованості.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті − розкрити цілісність осо-

бистості майбутнього лікаря, виділити 
осо бистісні властивості, що поступово 
про фесіоналізуються під час навчання у 
вузі, утворюючи самостійну підструктуру, 
діагностувати сформованість особистіс-
них структур.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Якщо розглядати особистісне станов-

лення як процес, то потрібно враховува-
ти складність об’єкта дослідження, тобто 
людину. Базуючись у своєму дослідженні 
на комплексному підході до пізнання осо-
бистості, розробленому Б.Г. Ананьєвим, 
ми повинні розглядати спеціаліста як су-
купність відкритих систем: індивід, осо-
бистість і суб’єкт діяльності, що у свою 
чергу визначають його індивідуальність 
[7, с. 36-67]. 
Як зазначає Б.Г. Ананьєв, щоб підійти 

до проблеми індивідуальності з точки 
зору цілісності, потрібно представити лю-
дину не тільки як відкриту систему, але й 
як систему закриту, замкнену, унаслідок 
взаємозв’язку її властивостей (особистос-
ті, індивіда, суб’єкта) [7, с. 24-56].
З огляду на вказане нами поставлено 

за мету визначити природу особистісно-
го становлення фахівця, механізмів його 
здійснення, умов і факторів, що вплива-
ють на продуктивність цього процесу. Так, 
у дослідженні з проблеми самореалізації 
особистості Л.А. Коростильової [6] було 
виділено дві групи факторів, які справля-
ють значний вплив на самореалізацію:

- зовнішні фактори (екстеріоризовані), 
що пов’язані з об’єктивними умовами нав-
колишнього середовища фахівця;

- внутрішні фактори (інтеріоризовані), 
що відображають внутрішній потенціал 
людини.
У цьому дослідженні ми будемо аналі-

зувати та діагностувати внутрішні фактори 
(інтеріоризовані), що представляє собою 
соціальне оточення особистості, характер 

спілкування і взаємодії в референтній гру-
пі (у вузі), які мають першочерговий вплив 
на особистість фахівця та, безумовно, ба-
гато в чому визначають особливості осо-
бистісного становлення. 
У цьому аспекті теоретичними та експе-

риментальними проблемами є так:
- визначення умов і факторів, що спри-

яють виникненню професійних інтересів, 
мотивів, цінностей як необхідних переду-
мов особистісного становлення фахівця;

- дослідження закономірностей осо-
бистісного становлення фахівця на етапі 
навчання у вузі;

- виявлення основних етапів особистіс-
ного становлення студента, що може мати 
певний внесок у розроблення загальної 
концепції діалектики особистісного ста-
новлення фахівця в процесі навчання у 
вузі.
Розкриваючи особливості особистісно-

го становлення студентів-лікарів, будемо 
керуватися складовими діяльності лікаря: 
діагностичною, практичною (клінічною), 
профілактичною. Зауважимо, що май-
бутній лікар згідно з вимогами до напря-
му професії буде виконувати всі означені 
види робіт. 
Таким чином, можна виділити такі 

функції діяльності лікаря: діагностичну, 
прогностичну, лікувальну, клінічну, прак-
тичну, проективну, посередницьку, профі-
лактичну, дослідницьку.
На нашу думку, у результаті особис-

тісного становлення майбутнього лікаря 
будуть сформовані такі параметри про-
фесійно важливих якостей, які забезпе-
чать: високий рівень навичок учіння; спо-
стережливість для збору анамнезу життя 
і хвороби, скарг хворого; прихильність 
до себе, встановлення психологічного 
контакту; уміння визначати морально-
психологічний стан хворого; уміння спів-
чувати; уміння спілкуватися; уміння ана-
лізувати, узагальнювати, систематизувати 
і класифікувати, роботи висновки; умін-
ня проектувати процес лікування та про-
гнозувати кінцевий результат лікарського 
втручання; уміння спрямовувати зусилля 
хворого на реабілітацію і профілактику 
повторного процесу.
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Отже, розвиток означених професійних 
умінь можна забезпечити шляхом форму-
вання особистісних структур, які виро-
бляються в процесі оволодіння професією 
лікаря.
До особистісних структур, які пришвид-

шують процес професіоналізації осо бис-
тості студента-медика і які будемо діагно-
стувати, відносимо такі:

• особливості мотиваційної сфери осо-
бистості;

• рівень самосвідомості;
• особливості емоційної сфери;
• творчий потенціал особистості.
Для дослідження рівня сформованості 

особистісних структур студент ів-медиків 
нами використано такі методики (А.А. Бо-
далев) [8]:

• метод експертних оцінок;
• методика вивчення рівня суб’єктив-

ного контролю Дж. Роттера (адаптація 
Е.Ф. Бажина);

• анкета «Мотиви вибору»;
• методика «Вивчення мотивів учбової 

діяльності студентів» (Реана − Якуніна у 
модифікації Н.Ц. Бадмаєвої); 

• методика «Тип мислення» (методика 
визначення типу мислення в модифікації 
Г.В. Резапкіної);

• діагностика особистісної креативнос-
ті (Е.Е. Тунік).
Для виявлення особистісних структур 

майбутнього лікаря ми застосували метод 
експертних оцінок (анкетування). У ролі 

респондентів виступили практикуючі лі-
карі різних спеціальностей, відповіді яких 
на запитання «Яким повинен бути ідеаль-
ний образ лікаря?» були сформульовані 
абсолютно самостійно. Емпіричні резуль-
тати наведено в табл. 1.
Отже, можна сказати, що переважна 

більшість лікарів ставить на першу по-
зицію особистісні якості, що визначають 
професійну компетентність у системі про-
фесій «людини − людина» − компетент-
ність, комунікабельність і співчутливість, 
проте малий відсоток показників якостей, 
які мають характер суто психологічних 
особистісних структур, що відображають 
внутрішній потенціал людини і несуть 
не менш важливу складову професійної 
спрямованості студента-медика. Виведе-
ні практикуючими лікарями особистісно 
важливі якості, методом експертних оці-
нок, дають нам змогу підібрати комплекс 
психодіагностичого інструментарію з ме-
тою виявлення рівня сформованості осо-
бистісних структур у студентів-медиків з 
метою їх подальшого формування.
Такі професійні якості як відповідаль-

ність, пунктуальність, цілеспрямованість 
ми пов’язуємо з локусом контролю, що 
характеризує схильність студента-медика 
приписувати відповідальність за резуль-
тати успішності в навчанні зовнішнім си-
лам (екстернальний, або зовнішній локус 
контролю) або власним здібностям і зу-
силлям (інтернальний, чи внутрішній ло-

Особистісно важливі якості К-сть %
Компетентний 16 70,7
Комунікабельний 14 63,6
Співчутливий 10 45,4
Інтелектуальний, відповідальний, охайний 7 31,8
Гуманний 6 27,2
Кваліфікований, чесний, ввічливий, добрий 5 22,7
Прогресивний, мудрий, пунктуальний, цілеспрямований 4 18,2
Скромний 3 13,6
Милосердний, благородний 2 9,1
Тактовний 1 4,5

Таблиця 1
Критерії ідеального образу лікаря

Джерело: таблиця створена автором за результатами проведеного дослідження
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кус контролю). Нами проведено методику 
вивчення рівня суб’єктивного контролю 
Дж. Роттера (адаптація Е.Ф. Бажина). Ем-
піричні дані наведено в табл. 2.
Для визначення мотивації студентів до 

професійної діяльності нами використано 
анкету «Мотиви вибору» та методику «Ви-
вчення мотивів учбової діяльності студен-
тів» (Реана − Якуніна у модифікації Н.Ц. 
Бадмаєвої). У табл. 3 наведено результати 
дослідження за анкетою «Мотиви вибору» 
(МВП − мотиви власної праці; МСЗП – 
мотиви соціальної значущості праці; МСП 
– мотиви самоствердження в праці; МПМ 
− мотиви професійної майстерності). 
За даними табл. 3, найнижчою є сфор-

мованість мотивів професійної майстер-
ності – лише 1,9%, інші мають здебільшо-
го середній рівень розвитку, на відміну від 
мотивів самоствердження в праці − 16,7%. 
Результати застосування методики «Ви-

вчення мотивів учбової діяльності студен-
тів» (Реана − Якуніна у модифікації Н.Ц. 
Бадмаєвої) наведено в табл. 4.
За даними табл. 4, високий рівень роз-

витку мають професійні мотиви − 81,5% 

(44 особи), мотиви творчої самореаліза-
ції – 75,9%, учбово-пізнавальні мотиви – 
50%. Вартим уваги є те, що мотиви уник-
нення мають високий рівень 18,5%.
У професійній діяльності лікаря важли-

ву роль відіграє тип мислення, особливо 
креативне мислення, яке лежить в осно-
ві клінічного, тобто вміння аналізувати, 
узагальнювати, систематизувати і класи-
фікувати, роботи висновки, уміння про-
ектувати процес лікування, прогнозувати 
кінцевий результат лікарського втручання, 
спрямовувати зусилля хворого на реабілі-
тацію і профілактику повторного процесу, 
уміння приймати ризиковані рішення. Для 
визначення типу мислення нами викорис-
тано методику визначення типу мислення 
в модифікації Г.В. Резапкіної. У табл. 5 за-
значено результати опитування студентів з 
рівнем того чи іншого типу мислення.
Серед опитаних 133 студентів висо-

кий рівень розвитку мислення становить 
63,1%, середній − 22,5%, низький − 14,4%. 
Отже, у формувальному дослідженні ма-
ємо на меті підвищити загальний рівень 
креативного мислення студентів шляхом 

№ групи Кількість
студентів

Тип контролю
інтернальний екстернальний

 1 n = 2 n = 2 4% - -
 2 n = 27 n = 17 34% n = 10 20%
 3 n = 11 n = 9 18% n = 2 4%
 4 n = 8 n =3 6% n =5 10%
 5 n = 2 - - n = 2 4%
 Усього n = 50 n = 31 62% n = 19 38%

Таблиця 2
Локус суб’єктивного контролю студентів 

Джерело: таблиця створена автором за результатами проведеного дослідження

Назва мотивів
Рівні розвитку мотиву (%)

низький середній високий
 МВП 9,3 88,8 1,9
 МСЗП 14,9 79,6 5,5
 МСП 31,5 51,8 16,7
 МПМ 7,4 24,1 1,9

Таблиця 3
      Результати за анкетою «Мотиви вибору»

Джерело: таблиця створена автором за результатами проведеного дослідження
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адаптивно-динамічного навчання, метою 
якого є тренування мисленнєвих опера-
цій, формування здатності мислити твор-
чо, знаходити нестандартні способи роз-
в’язання завдано тощо.
Для визначення особистісної креа-

тивності студентів нами було застосова-
но методику особистісної креативності 
(Е.Е. Тунік). У ній виокремлено особли-
вості творчої особистості: допитливість 
(Д), уява (У), складність (С), схильність до 
ризику (Р). Емпіричні результати наведено 
в табл. 6.
Отже, за фактором схильності до ризи-

ку близько 60% студентів набрали менше 
30 балів, що свідчить про низький рівень 
схильності до ризику. Така особа не вміє 
обстоювати свої ідеї, ставить перед собою 
нечіткі цілі, не може визначити шляхи їх 
досягнення, легко піддається впливові.
За фактором допитливості 40% студен-

тів набрали менше 30 балів, 52% респон-

дентів − 30-60 балів. Це вказує на те, що 
студенти в достатній мірі є допитливими, 
вони не соромляться запитувати про все, 
що їх цікавить. Однак більшість студентів 
не шукають нових шляхів для розв’язання 
поставлених завдань.
Розглянувши наступний фактор − уява, 

можна сказати, що у студентів вона недо-
статньо розвинена, а саме: низький рівень 
− 74% респондентів; середній − близько 
20%. Студенти легко описують місця, у 
яких не були; мріють про подорожі; однак 
їм важко розв’язати нестандартні завдан-
ня, виникають труднощі в незнайомих си-
туаціях.
За фактором «складність» більша по-

ловина опитаних мають низький рівень, 
середній − у 19%. Це свідчить про те, що 
студенти прагнуть уникати складних за-
вдань та ідей або вдаються до допомоги 
інших чи намагаються йти найпростішим, 
звичним шляхом.

Таблиця 4
Результати за методикою «Вивчення мотивів учбової діяльності студентів»

Мотиви Рівні розвитку мотиву (%)
низький середній високий

Професійні 0 18,5 81,5
Соціальні 33,3 27,8 38,9
Учбово-пізнавальні 7,4 42,6 50
Комунікативні 14,8 55,5 29,7
Престижу 9,2 50 40,7
Творчої самореалізації 1,9 22,2 75,9
Уникнення 27,8 53,7 18,5
Джерело: таблиця створена автором за результатами проведеного дослідження

Таблиця 5
Рівень розвитку типів мислення студентів

Тип мислення високий середній низький
6-8 % 3-5 % 0-2 %

Предметно-дієве (П-Д) 25 29,8 8 29,6 3 15,8
Абстрактно-символічне (А-С) 2 2,4 - - - -
Словесно-логічне (С-Л) 18 21,4 7 23,3 3 15,8
Наочно-образне (Н-О) 30 35,7 10 33,3 9 47,4
Креативне 9 10,7 5 13,8 4 21,0
Усього 84 100 30 100 19 100
Джерело: таблиця створена автором за результатами проведеного дослідження
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Âèñíîâêè
Таким чином, результати дослідження 

дали змогу дійти висновку, що рання діа-
гностика особистісно важливих якостей і 
професійно важливих якостей у студентів-
медиків − важлива умова становлення 
особистості майбутнього фахівця. Розви-
ток означених якостей майбутнього лікаря 
можна забезпечити на основі застосуван-
ням адаптивно-динамічного навчання у 
вузі. 
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Фактори Бали %
Схильність до ризику До 30 72

До 60 21
До 100 7

Допитливість До 30 40
До 60 52
До 100 8

Уява До 30 74
До 60 20
До 100 6

Складність До 30 76
До 60 19
До 100 5

Сума балів До 30 65,5
До 60 28
До 100 6,5

Таблиця 6
Рівень особистісної 

креативності студентів

Джерело: таблиця створена автором за результа-
тами проведеного дослідження
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
В умовах сьогодення, що пов’язані зі 

складною економічною ситуацією та не-
стабільністю процесів на ринку праці 
України, особливого значення набувають 
питання забезпечення ефективності діяль-
ності персоналу державної служби зайня-
тості та визначення основних чинників, 
що її обумовлюють.
Виходячи з досліджень зарубіжних і 

вітчизняних учених, саме формування 
відданості організації у персоналу є од-
ним із надважливих психологічних чин-
ників, що забезпечують підвищення про-
дуктивності праці персоналу, зниження 
показників плинності кадрів, сприяють 
ефективній і стабільній діяльності орга-
нізацій.
Таким чином, у сучасних умовах вини-

кає об’єктивна потреба у вивченні фено-
мену відданості організації та особливос-
тям її формування у персоналу державної 
служби зайнятості, який несе безпосеред-
ню відповідальність за визначення та реа-

лізацію важливих соціально-економічних 
завдань розвитку суспільства.
Серед чинників, що впливають на фор-

мування відданості організації, особливої 
уваги потребують чинники мезорівня, а 
саме: психологічний клімат у колективі, 
рівень організаційного розвитку; чинники 
мікрорівня, а саме: ступінь задоволеності 
основних потреб і мотиваційна структура 
діяльності, що притаманна персоналу дер-
жавної служби зайнятості.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Психологічним дослідженням феноме-

ну відданості організації присвячено не-
мало праць зарубіжних і вітчизняних пси-
хологів. У зарубіжній психології проблеми 
формування відданості організації дослі-
джували Н. Аллен, Р. ван Дік, Р. Дунхем, 
М. Кастаньєда, Г. Беккер, Дж. Майер та 
інші [5]. У російській психології цю про-
блематику досліджено у працях таких на-
уковців, як В.І. Доміняк [9], Б.Г. Ребузєв 

К.Ю. Охотницька 
аспірант лабораторії 
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психології,
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У статті висвітлено аналіз результатів емпіричного дослі-
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відданості організації у персоналу державної служби зайнятості. 
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The article focuses on the results of empirical research that analyze 
psychological factors affecting the level of the State Employment Ser-
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Âïëèâ ïñèõîëîã³÷íèõ ÷èííèê³â 
íà ôîðìóâàííÿ â³ääàíîñò³ îðãàí³çàö³¿ 

ó ïåðñîíàëó äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³
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[6], М.І. Магура [2], К.В. Харський [8] 
та інші. Аналіз української психолого-
управлінської літератури свідчить про те, 
що тема формування відданості органі-
зації висвітлена у працях таких авторів: 
І.А. Андрєєва [1], Л.М. Карамушка [1], 
С.Г. Нікітенко [3]. Разом з тим, варто за-
значити, що вітчизняні науковці не про-
водили спеціальні дослідження проблеми 
формування відданості організації у пер-
соналу державної служби зайнятості.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Отже, можна дійти висновку, що попри 

соціальну потребу та практичну спрямова-
ність, тема відданості організації та чин-
ників, що впливають на її формування у 
персоналу державної служби зайнятості, 
практично не розроблена.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є висвітлення результатів 

емпіричного дослідження щодо впливу 
психологічних чинників на формування 
відданості організації у персоналу держав-
ної служби зайнятості.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Дослідження проводилося серед пер-

соналу структурних підрозділів державної 
служби зайнятості на базі Інсти туту підго-
товки кадрів державної служби зайнятості 
та міського обласного центру зайнятості. 
В опитуванні взяли участь 200 осіб. Ем -
піричне дослідження проводилося про-
тягом 2012-2013 років. 
Специфіка цього дослідження перед-

бачала використання таких тестових ме-
тодик [4]: «Опитувальник організаційної 
відданості» Л. Портера, «Шкала органі-
заційної відданості» Дж. Мейер та Н. Ал-
лен, «Оцінка психологічної атмосфери в 
колективі» А.Ф. Фідлера, опитувальник 
«Як розвивається Ваша організація?» 
В. Зігерта, Л. Ланга (модифікація Л.М. Ка-
рамушки), тестова методика на визначен-
ня мотиваційних факторів діяльності 
Ф. Герцберга, «Інтегральна задоволеність 
працею» Н.П. Фетискіна, В.В. Козлова, 
Г.Н. Мануйлова. Комплексне використан-

ня цих методик дало можливість досягти 
мети дослідження. 
Статистична обробка даних здійсню-

валася за допомогою пакета статистичної 
обробки даних IBM SPSS Statistics.
У рамках дослідження впливу чинників 

мезорівня на відданість організації було 
виявлено наявність статистично значущо-
го взаємозв’язку між організаційною від-
даністю та психологічною атмосферою в 
колективі (rs = 0,318, p<0,01). Щодо впли-
ву сприятливого психологічного клімату 
на компоненти структури відданості ор-
ганізації нами було виявлено статистично 
значущий зв’язок саме з афективною від-
даністю організації (rs = 0,279, p<0,01). 
Отже, підтримка сприятливого соціаль-

но-психологічного клімату в колективі є 
необхідною умовою розвитку відданості 
організації та її афективного компонента 
у персоналу державної служби зайнятості.
Щодо впливу на формування відданос-

ті рівня організаційного розвитку нами 
було виявлено наявність статистично зна-
чущого взаємозв’язку між організаційною 
відданістю та організаційною зрілістю 
(rs = 0,300, p<0,01). Також було визначено 
негативну кореляцію між проблемністю 
організаційного розвитку та відданістю 
організації у персоналу державної служ-
би зайнятості (rs = -0,266, p<0,01). Отже, 
можна говорити про наявність прямо про-
порційного зв’язку між рівнем відданості 
організації у персоналу державної служби 
зайнятості та рівнем організаційного роз-
витку.
Досліджуючи компоненти відданості 

організації та вплив на кожний із компо-
нентів рівня організаційної зрілості в сис-
темі державної служби зайнятості, нами 
було отримано такі дані.
Отже, ми простежуємо позитивний 

взає  мозв’язок між афективною відданіс-
тю та організаційною зрілістю і негатив-
ну кореляцію афективної відданості з 
проблемністю організаційного розвитку. 
Щодо нормативної відданості, то можемо 
відстежити негативний взаємозв’язок із 
проблемністю організаційного розвитку. 
Разом з тим, не виявлено статистично 
значущого взаємозв’язку між організа-
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ційним розвитком і прагматичною відда-
ністю.
Наступним етапом дослідження є аналіз 

впливу чинників мікрорівня на формуван-
ня відданості організації.  
Щодо аналізу взаємозв’язків між задо-

воленістю працею та відданістю органі-
зації дослідження виявило статистично 
значущі взаємозв’язки майже з усіма роз-
глянутими нами аспектами задоволеності 
працею.
На основі аналізу таблиці можна гово-

рити про те, що існує пряма взаємозалеж-
ність між формуванням відданості орга-
нізації та наявністю інтересу до роботи у 
персоналу державної служби зайнятості 

(rs = 0,381, p<0,01 ). Тобто, чим більше 
буде проявлятися зацікавленість до роботи 
у держслужбовців, тим вищим буде рівень 
відданості державній службі зайнятості. 
Підкреслимо, що цей аспект задоволеніс-
тю роботою корелює з усіма структурни-
ми елементами відданості організації, а 
саме з афективною відданістю (rs = 0,396, 
p<0,01), нормативною (rs = 0,361, p<0,01), 
прагматичною (rs = 0,209, p<0,01). Тобто, 
розвиток інтересу працівників ДСЗ до ви-
конуваної роботи потребує особливої ува-
ги керівництва. 
Щодо задоволеності досягненнями в 

роботі, то можемо простежити статистич-
но значущий взаємозв’язок з організацій-

Таблиця 1
Зв’язок структурних компонентів відданості організації з показниками 
організаційного розвитку у персоналу державної служби зайнятості

Компоненти відданості 
організації

Показники організаційного розвитку
Організаційна зрілість Проблемність 

організаційного розвитку
Афективна відданість 0,203** -0,268**
Нормативна відданість 0,098 -0,154**
Прагматична відданість 0,035  0,015

**p< 0,01

Таблиця 2
Зв’язок структурних компонентів відданості організації з показниками 

задоволеності працею у персоналу державної служби зайнятості

Показники задоволеності 
працею персоналу ДСЗ

Організаційна 
відданість 
(згідно з 

методикою 
Л. Портера)

Структурні компоненти 
відданості організації

Афективна 
відданість 

Нормативна 
відданість

Прагматична 
відданість

Інтерес до роботи 0,381** 0,396** 0,361** 0,209**
Задоволеність досягненнями 
в роботі

0,370** 0,250** 0,293** 0,125

Задоволеність відносинами з 
керівництвом

0,351** 0,363** 0,299** 0,161*

Задоволеність відносинами зі 
співробітниками

0,162* 0,159* 0,096 -0,040

Пріоритетність виконуваної 
роботи високим заробіткам

0,371** 0,315** 0,340** 0,227**

Задоволеність умовами праці 0,282** 0,395** 0,166* 0,102
Професійна відповідальність -0,113 0,187** -0,026 0,037
Загальна задоволеність працею  0,346** 0,363** 0,341** 0,117

**p< 0,01;     *p< 0,05
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ною відданістю (rs = 0,370, p<0,01). Отже, 
працівники, які повною мірою реалізують 
свої професійні здібності в роботі і бачать 
результати своєї діяльності, відчувають 
більшу відданість організації. Зауважимо, 
що цей аспект має взаємозв’язок тільки з 
афективним і нормативним компонентами 
відданості організації rs = 0,250, p<0,01 та 
rs = 0,293, p<0,01 відповідно.
Згідно з проведеним дослідженням, за-

доволеність відносинами з керівництвом 
корелює з відданістю організації (rs = 
0,351, p<0,01); із нормативним (rs = 0,363, 
p<0,01), афективним (rs = 0,299, p<0,01) 
і прагматичним (rs = 0,161, p<0,01) ком-
понентами відданості організації. Отже, 
покращення взаємодії керівництва та пер-
соналу ДСЗ сприятиме підвищенню рівня 
відданості організації. 
Аналіз відповідей респондентів пока-

зав наявність взаємозв’язку між задоволе-
ністю відносинами зі співробітниками та 
організаційною відданістю у персоналу 
ДСЗ (rs = 0,162, p<0,05). Однак цей зв'язок 
здебільшого має вплив на розвиток саме 
афективної відданості (rs = 0,159, p<0,05). 
За результатами дослідження можемо 

простежити наявність зв’язку між пріори-
тетністю для працівників державної служ-
би зайнятості виконуваної роботи високим 
заробіткам та організаційною відданістю 
(rs = 0,371, p<0,01). Зазначимо, що цей 
показник задоволеності працею корелює 
з афективним (rs = 0,315, p<0,01), норма-
тивним (rs = 0,340, p<0,01) і прагматичним 
(rs = 0,227, p<0,01) компонентами відда-
ності організації. Отже, керівництву необ-
хідно звернути увагу на розвиток цього 
показника, адже, виходячи з попередніх 
досліджень, у 59,6% респондентів фінан-
совий мотив діяльності є превалюючим. 
Показник задоволеності працею є слабкою 
ланкою у формуванні відданості організа-
ції у персоналу ДСЗ.
Дослідження показало наявність зв’язку 

між задоволеністю умовами праці та ор-
ганізаційною відданістю персоналу ДСЗ 
(rs = 0,282, p<0,01). Отже, з покращенням 
умов праці буде підвищуватися відданість 
персоналу. Особливо це стосується норма-
тивної та афективної відданості організа-

ції, через наявний статистично значущий 
зв'язок на рівні rs = 0,166, p<0,01 та rs = 
0,395, p<0,01 відповідно. 
Проведене дослідження свідчить про 

наявність зв’язку між нормативною відда-
ністю та професійною відповідальністю з 
боку персоналу ДСЗ (rs = 0,187, p<0,01). 
Тобто, чим більше працівники будуть від-
чувати відповідальність та обов’язок за 
виконання своєї роботи, тим вищий рівень 
нормативної відданості буде сформова-
ний.
Щодо узагальненого показника задо-

воленість роботою нами було виявлено 
взаємозв’язок між цим показником та 
організаційною відданістю, rs = 0,346, 
p<0,01. А також зафіксовано прямий вплив 
задоволеності працею на афективний (rs = 
0,363, p<0,01) і нормативний (rs = 0,341, 
p<0,01) компоненти відданості. 
Щодо зв’язку мотивів діяльності персо-

налу державної служби зайнятості та від-
даності організації дослідження показало 
наявність статистично значущого негатив-
ного зв’язку між фінансовим мотивом ді-
яльності та нормативною відданістю орга-
нізації (rs = -0,223, p<0,01).

Âèñíîâêè 
Виявлено статистично значущі взаємо-

зв’язки між відданістю організації персо-
налу ДСЗ та чинниками мезорівня, а саме 
зі сприятливим психологічним кліматом у 
колективі та рівнем організаційного роз-
витку.

1. Визначено позитивну кореляцію між 
відданістю організації персоналу ДСЗ та 
чинниками мікрорівня, які включають 
такі показники задоволеності працею: на-
явність інтересу до роботи, задоволеність 
досягненнями в роботі, задоволеність від-
носинами з керівництвом і співробітника-
ми, пріоритет виконуваної роботи над ви-
соким заробітком, задоволеність умовами 
праці, професійна відповідальність, за-
гальна задоволеність працею. Простежено 
наявність статистично значущого негатив-
ного зв’язку між фінансовим мотивом ді-
яльності та нормативною відданістю орга-
нізації.

2. Отримані дані доцільно враховувати 
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керівництву державної служби зай ня тості 
при плануванні змін у кадровій полі тиці.
Перспективи подальших досліджень 

цієї проблеми полягають у необхіднос-
ті розроблення та проведенні організа-
ційно-управлінського тренінгу в системі 

ДСЗ, з метою формування у керівників 
ДСЗ уявлень про сутність, значення та 
основні психологічні чинники, що впли-
вають на формування відданості органі-
зації у персоналу державної служби зай-
нятості.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Вивчення соціально-психологічних ас-

пектів комунікативної взаємодії у вірту-
альній реальності пов’язана зі стрімким 
розвитком інформаційних технологій, 
їхнім зростаючим впливом на життя су-
часної людини. Найбільший вплив на 
зміну взаємодії між людьми мають саме 
інтернет-технології, що змінюють як 
сприйняття світу людиною, так і структу-

ра повсякденності буття.
Щодо комунікативного мотиву занурен-

ня людини у віртуальну реальність, то для 
нього є характерним бажання знайти но-
вих друзів чи просто співрозмовників, які 
поділяють ті чи інші погляди користувача 
мережею. Таким чином, він пов’язаний із 
природною потребою людини в обміні зна-
ннями, думками, емоціями із собі подіб-
ними. Проте з великою кількістю переваг 
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Проаналізовано соціально-психологічний зміст поняття «віртуаль-
на комунікація» та «віртуальна реальність». Показано мож ливості 
віртуального середовища при формуванні нової особистості через 
спілкування в соціальних мережах. У статті аргументується, що осо-
бливостями соціально-психологічної взаємодії в соціальних мережах є 
анонімність як можливість залишити своє життя по той бік екрана; 
сенсорна обмеженість спілкування, що призводить до бажання переда-
ти емоції за допомогою тексту; те, що характер спілкування – майже 
завжди письмовий. Показано також, як аватар, нікнейм і профіль в Ін-
тернеті впливають на конфігуративну ідентичність людини.

Ключові слова: віртуальна реальність, Інтернет, соціальні мережі 
множинна ідентичність, анонімність, письмовий спосіб спілкування. 

Определена социально-психологическая сущность понятий «вирту-
альная коммуникация» и «виртуальная реальность». Показаны возмож-
ности и аспекты влияния виртуальной среды на формирование новой 
личности через общение в социальных сетях. В статье аргументиру-
ется, что особенностями социально-психологического взаимодействия 
в социальных сетях является анонимность как возможность оставить 
свою жизнь по ту сторону экрана; сенсорная ограниченность общения, 
что приводит к желанию передать эмоции с помощью текста; то, что 
характер общения − почти всегда письменный. Показано также, как 
происходит конструирование новой личности через аватар, никнейм и 
профиль в Интернете.

Ключевые слова: виртуальная реальность, Интернет, социальные 
сети, множественная идентичность, анонимность, письменный спо-
соб общения.

Determined basic concept of «virtual communication « and «virtual re-
ality» interms of social psychology. The possibilities of the virtual environ-
ment in the formation of a new identity through social networking. The article 
shows the arguments that features social and psyholoihchnoyi interaction in 
social networks is anonymity as an opportunity to give their lives on the other 
side of the screen; sensory limitations of communication, which leads to the 
desire to convey emotions through text; that the nature of communication 
– almost always written. It is shown how the construction of a new identity 
through avatar, nickname and profi leonline.

Keywords: virtualreality, the Internet, socialnetworks, multipleidentity, 
anonymity, written way of communication.

Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ àñïåêòè 
êîìóí³êàòèâíî¿ âçàºìîä³¿ 
ó â³ðòóàëüí³é ðåàëüíîñò³
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у використання віртуальної реальності для 
спілкування виникають і негативні тен-
денції у зміні поведінки особистості. 
З огляду на популярність і привабли-

вість інтернет-технологій актуальність 
дослідження комунікативної взаємодії у 
віртуальній реальності полягає в тому, 
що при збільшенні кількості користувачів 
комп’ютерними засобами водночас зрос-
тають загрози та негативні тенденції щодо 
їх зловживанням і формуванням стійкої 
залежності від них. Тому лише при ґрун-
товному аналізі віртуальних комунікацій 
стане можливим визначення шляхів по-
долання негативних наслідків і профілак-
тики руйнування образу особистості під 
впливом спілкування в інтернет-просторі. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Найрізноманітніші аспекти комуніка-

цій у віртуальній реальності розглядають-
ся в роботах відомих зарубіжних учених: 
С. Жижека [8], М. Кастельса [10], Г. Рейн-
гольда [16].
Вагомий внесок у вивчення цєї пробле-

матики зробили сучасні вітчизняні та ро-
сійські вчені: Н. Асмус [2], В. Бабенко [3], 
Г. Горячковська [6], Д. Іванов [9], М. Носов 
[12], Є. Павлова [14], Д. Свириденко [20].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Попри широке коло робіт, що присвяче-

ні віртуальним комунікаціям, та їх міждис-
циплінарний характер усе ж залишаються 
прогалини саме у вивченні соціально-
пси хологічних аспектів цього процесу, а 
також відсутність єдиного бачення щодо 
його сутності та специфіки. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є визначення та опис 

соціально-психологічних аспектів комуні-
кацій у віртуальній реальності. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Розпочнемо з уточнення основних кате-

горій нашого дослідження, а саме «вірту-
альна реальність» і «віртуальна комуніка-
ція».

Так, термін «віртуальна реальність» 
складається з двох складових: «віртуаль-
ний» і «реальність». Зокрема, словник іно-
земних термінів подає такий переклад сло-
ва «віртуальний» з латинської мови: virtual 
– фактичний, дійсний; можливий, гаданий 
[21, c. 290]; virtuality – сутність, суть, фак-
тична сторона, потенційність [1, c. 915]. У 
свою чергу, категорію «реальність» пер-
шочергово було введено схоластами для 
розмежування понять «буття», «сутність» 
та «існування». Тобто реальність можна 
визначити як буття у формі речей, суть 
буття речі.
Як бачимо, поєднання двох понять 

(«віртульне» та «реальність») в один тер-
мін утворює оксюморон. Ураховуючи той 
факт, що в такому разі «віртуальне» не є 
самостійним терміном і використовується 
в поєднанні з іншим поняттям (наприклад, 
віртуальна пам’ять, віртуальна частина, 
віртуальна кафедра, віртуальний спорт 
тощо), то будемо вважати, що віртуальна 
реальність – це реальність, що має влас-
тивість бути віртуальною та виступає по-
тенційною стосовно фізичної. 
Український сучасний дослідник 

Д. Свириденко також погоджується з та-
ким підходом до розуміння віртуальної 
реальності. Так, він пропонує її розуміти 
в широкому сенсі як результат пережи-
вання людиною низки екзистенціально-
психологічних станів (уява, фантазія, сон 
тощо) в умовах, коли вони сприймають-
ся як реальність, а в строгому сенсі як 
комп’ютерну віртуальну реальність [20]. 
Це визначення включає в себе психологіч-
ний і технічний аспекти, що доводить, по-
перше, міждисциплінарний характер яви-
ща, по-друге, різноманітність його прояву 
в житті людини.
Віртуальна реальність, таким чином, є 

продуктом взаємодії її творців (програміс-
тів) і психічної, багато в чому несвідомої 
активності однієї людини або групи лю-
дей, які беруть участь у процесі взаємодії 
з комп’ютерними технологіями. 
У свою чергу, комунікативна взаємо-

дія у віртуальній реальності зумовлює 
виникнення віртуальної комунікації. В. 
Сафoнoва визначає віртуальну комуніка-
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цію як окрему, специфічну сферу спілку-
вання за ознакою комунікаційного каналу. 
Причому розмаїття спілкування за допо-
могою Інтернету поступається іншим ви-
дам комунікації, а деякі з його функціо-
нальних цілей (психотерапевтичні, ігрові, 
навчальні) у вiртуальнiй комунікації дося-
гаються найбільш повно і з максимальною 
ефективністю [19, c. 19]. 
На думку Н. Асмус, поняття «віртуаль-

на комунікація» не вичерпується значен-
ням штучного середовища, яке є моделлю, 
створеною за допомогою інформаційних 
технологій, і яке викликає ілюзію занурен-
ня в такий собі неіснуючий світ, далекий 
від реального. Поява нового виду комуні-
кації дає змогу говорити про формування 
особливого комунікативного простору, 
якому властиві деякі специфічні та недо-
ступні в актуальній реальності умови спіл-
кування» [2, c. 18]. 
Таким чином, віртуальна комунікація 

буде розумітися нами як комунікативна 
взаємодія суб’єктів, здійснювана за допо-
могою комп’ютера, при якій створюється 
особлива модель реальності, що характе-
ризується ефектом присутності в ній лю-
дини, і дає змогу діяти з уявними і реаль-
ними об’єктами [2, c. 23]. 
Водночас, віртуальний комунікант – це 

не реальна особа, а роль, у яку людина 
«вживається» і яку виконує до кінця «ви-
стави». «Вистава» розгортається протя-
гом усього обговорення теми, залучаючи 
в дію як учасників, так і глядачів. У ролі 
глядачів виступають пасивні учасники, які 
«спостерігають» за розвитком сюжету або 
«кидають» окремі ремарки, залишаючись 
непоміченими [2, с. 72]. Тобто це особис-
тість, яка конструює свій життєвий про-
стір, самостійно регламентує час і темп 
спілкування. Як правило, вона постає в 
Інтернеті безтілесною інтелектуальною 
субстанцією, множинною за своїми психо-
логічними ситуативними проявами – «об-
разами» [7, c. 237]. 
Тепер переходимо до опису специфіки 

здійснення комунікативної взаємодії у вір-
туальній реальності, яка відбувається в со-
ціальних мережах.

 Уточнимо, що соціальні мережі – це 

віртуальні спільноти, що відображають 
соціальну структуру зв’язків між людь-
ми, основою яких можуть бути торгівля, 
гроші, ідеї, знання, кар’єра, відносини 
тощо. Часто ця структура є відображен-
ням зв’язків, які існують у реальному жит-
ті [15].
Нині, окрім відомих загальносвітових, 

існують такі, що популярні лише на певних 
територіях чи в окремих країнах. Зокрема, 
найпопулярніші у світі соціальні мере-
жі «Facebook.com» та «Classmates.com», 
на пострадянському просторі аналоги – 
«Вконтакте» та «Однокласники». Варто 
зазначити, що на першому місці за попу-
лярністю серед українських користувачів 
є соціальна мережа Vkontakte.ru – 85,5%; 
на другій позиції Facebook.com (63,8%); 
на третій – Odnoklassniki.ru (52,9%); далі 
– Livejournal.com (16,9%), Linkedin.com 
(16,5%) і Twitter.com (16,3%). При цьому 
75,5% заходять на свої сторінки з дому, 
15,5% – на роботі. У середньому, пересіч-
ний український користувач соціальних 
мереж щодня приділяє їм близько години. 
Найбільше мережами користується мо-
лодь віком від 16 до 24 років – 95 хвилин 
щодня, з віком така активність зменшуєть-
ся. Однак навіть дорослі користувачі, яким 
близько 55 років, уже перебувають у мере-
жах півгодини щодня [22].
Цікавим є факт, що першою вітчизня-

ною соціальною мережею є «Українці» 
(http://ukrainci.org.ua), що була створена в 
січні 2009 року. Її мета − надання можли-
вості спілкування між собою, згуртуван-
ня нації та підняття національного духу. 
Другою стала Friendin.net, яку запустили 
в тестовому режимі у 2011 році. На жаль, 
ні перша, ні друга не набули популярності 
серед користувачів Інтернету. На початок 
2014 р. на фоні соціально-політичних по-
дій в Україні створюються нові вітчизняні 
онлайнові соціальні мережі, такі як weua.
info, druzi.org.ua, ц.укр.
Особливістю спільнот на основі соці-

альних мереж є їхня часткова закритість. 
Тобто специфіка полягає в тому, що отри-
мати доступ до інформації в соціальній 
мережі може або будь-який користувач 
мережею Інтернет, або лише її учасник, 
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зареєстрований у мережі. Це залежить від 
бажання людини, якій належить сторінка 
у соціальних мережах. Для того щоб змі-
нити можливість доступу до своїх даних, 
достатньо внести зміни в налаштування 
приватності, які дають змогу відкривати 
чи закривати дані. 
Справедливо у своїй роботі О. Бондар-

чук зазначає, що особливості взаємодії у 
віртуальних соціальних мережах як спіль-
ної діяльності користувачів досить сильно 
позначаються на розвиткові їх особистос-
ті, проявляючись не лише у віртуальному 
просторі, а й у реальному житті [5].
З огляду на специфіку функціонування 

соціальних мереж, комунікація між людь-
ми набуває специфічних характеристик, а 
саме: відносна анонімність та фізична не-
представленість учасників у процесі спіл-
кування. Звідси випливає низка соціально-
психологічних аспектів такого виду кому-
нікації.
По-перше, анонімність в акті комуні-

кації призводить до того, що ряд бар’єрів 
спілкування втрачає своє значення. Таким 
чином, вікові, статусні, гендерні бар’єри, 
перепони, що пов’язані з фізичними ва-
дами, зникають у процесі інтернет-спіл-
кування. По-друге, наслідком цього може 
служити, з одного боку, простота і розку-
тість у спілкуванні, а з іншого – своєрід-
на свобода висловлювань і вчинків (аж до 
образ, нецензурних виразів і домагань), 
тому ризик викриття і негативної оцінки 
є мінімальним [13]. Слід зазначити, що 
адміністрація соціальних мереж спонукає 
людей до наповнення власних сторінок 
інформацією, яка характеризує її власни-
ків. Це, наприклад, світлини, відео, меді-
аконтент. Однак вони не будуть сприяти 
розвитку анонімності лише в тому разі, 
якщо користувач демонструватиме власні 
світлини та своє відео, хоча на сторінках 
користувачів все більшої популярності 
набуває контент, що містить зображен-
ня інших людей (акторів, співаків тощо) 
– тим самим даючи можливість залиши-
тись анонімним. Таким чином, людина 
вирішує самостійно, чи показувати влас-
ну інформацію в мережі, чи створювати 
іншу особистість шляхом використання 

даних, що не мають до неї прямого від-
ношення і не можуть допомогти її іден-
тифікувати. 
Окрім того, у процесі віртуального 

спілкування втрачають своє значення не-
вербальні засоби. Це призводить до того, 
що виникає особлива пунктуація, мате-
матична символіка, емотікони (смайли) і 
графічна неоднорідність тексту. Особлива 
система пунктуації та орфографії також 
бере участь у створенні додаткової сти-
лістичної навантаженості тексту, вказує 
на «живу» та яскраву у виборі мовних за-
собів особистість комуніканта. Причому 
надмірне використання розділових зна-
ків, багаторазове дублювання однієї й тієї 
ж букви, написання слів з великої літери 
тлумачиться як крик і не схвалюється спів-
товариством [2, c. 172].
Разом з тим, фізична непредставленість 

породжує переважання механізмів сте-
реотипизації та ідентифікації в процесі 
формування уявлення про людей, які спіл-
куються один з одним у мережі. Це при-
зводить до формування конфігуративної 
віртуальної ідентичності людини. 
Конструювання віртуальної ідентично-

сті має декілька цілей:
- текстова репрезентація (включаючи 

музичне відео, фото, тексти) – можливість 
більш повного вираження реальної іден-
тичності;

- можливість створення образу, що від-
повідає «ідеальному-Я»; 

- експеримент, новий досвід.
Конструювання віртуальної ідентич-

ності відтак можливе у три способи: 
- перенесення та надання віртуаль-

ній ідентичності рис реальної, соціальної 
ідентичності (вік, стать, соціальний статус 
тощо);

- конструювання образу з наданням 
рис персональної ідентичності;

- створення абсолютно нової ідентич-
ності, що не збігається з реальною особис-
тістю [9, c. 138]. 
Як наслідок, конструювання ідентич-

ності відбувається на основі сприйняття 
образів чи симулякрів. Втрачається цін-
ність фізичного контакту з іншою лю-
диною. Конструйованість особистості в 



159

 Актуальні проблеми психології

Інтернеті дає свободу ідентифікації: вір-
туальне ім’я, віртуальне тіло, віртуальний 
статус, віртуальні звички, віртуальні чес-
ноти та віртуальні вади [9, c. 138]. Однак 
така свобода призводить до ще більшої 
непевності в пошуку себе – людям пропо-
нується (скоріше навіть нав’язується) без-
прецедентна свобода, однак її ціною стає 
така ж безпрецедентна невпевненість [4, 
c. 201].
Таким чином, під впливом віртуаль-

ної реальності особистість сприймаєть-
ся як хаотичне скупчення не обов’язково 
пов’язаних між собою фрагментів образів, 
подоб, масок. Наше «Я» саме розпада-
ється на фрагменти, як і розрізнені вірту-
альні образи, формуючи модель індивіда, 
що відповідає постмодерній метафізиці 
децентризмів [17, c. 69]. Співвіднесеність 
із соціальною роллю (стійка ідентичність) 
замінюється дистанціюванням, відчужен-
ням від повсякденних ролей, виходом з 
чого є гра масок, образів, ідентичностей. 
У своїй дисертації Є. Уханов також на-

голошує на цьому аспекті: «Індивід, роз-
чинений у багатоманітності своїх «Я» 
в мережевих комунікаціях, стоїть перед 
невизначеністю відношення цієї багато-
манітності «Я» до його індивідуальнос-
ті. З цього погляду «Я» перетікає у свою 
трансіндивідуальну форму. «Я-граюче», 
«Я-маска» – головна характеристика, стра-
тегія, інтенція, репрезентація внутріш-
нього «Я-індивіда» через його зовнішній 
вияв» [23, c. 9].
Доречно зазначити, що переважання 

письмового способу взаємодії між учасни-
ками комунікативної взаємодії в Інтернеті 
призводить до того, що віртуальна іден-
тичність «Я-реального» проявляється че-
рез гіпертекст, яким наповнений профіль/
сторінка користувача.
Англо-український словник з обчис-

лювальної техніки, Інтернету та програ-
мування подає «аватар» як синтетичний 
(анімаційний) інтерактивний об’єкт, що 
представляє користувача у віртуальному 
світі [11, c. 58]. 
Аватари, зазвичай, використовують для 

дружнього листування як підписи або в 
тексті для посилання на когось. Вони мак-

симально правильно допомагають створи-
ти перше враження для реципієнта повідо-
млення – не лише сховатися за вигаданим 
іменем чи образом, але й якнайповніше 
виразити свій настрій і внутрішній світ. 
Правильно вибране зображення аватара 
може повідомити про людину значно біль-
ше, ніж анкета, та впливати на віртуальну 
спільноту в цілому [11, c. 17].

«Нікнейм» (або мережеве ім’я) – це 
«особисте, переважно, вигадане ім’я, яким 
називають себе користувачі Інтернету в 
різноманітних віртуальних спільнотах. У 
мережі Інтернет користувачу надається 
можливість створити про себе «враження 
на власний вибір» – зберегти максималь-
ну анонімність, сховатися за віртуальним 
ім’ям або навпаки – домагатися популяр-
ності, вибираючи яскравий, помітний нік 
чи взагалі вказати своє справжнє ім’я. Не-
залежно від мотиву, самопрезентацiя до-
зволяє людині стати ким завгодно, припи-
сати собі будь-які якості, як позитивні, так 
і негативні. Серед основних особливостей 
функціонування нікнеймів необхідно від-
значити масовий характер їх викорис-
тання, що обумовлене різноманітністю 
інтернет-спілкування, а також можливість 
створення різних мережевих імен залеж-
но від ситуації спілкування, сайту, фору-
му, чату – а, отже, і різних віртуальних 
осіб» [18, c. 77].

«Профіль» – це персональна інфор-
мація віртуальної людини, що вказує на 
місце, яке вона займає у віртуальній ре-
альності – статус, ранг, усе те, що визна-
чає активність користувача. Таким чином, 
людина на власний розсуд визначає, що їй 
демонструвати, а що приховувати. Іден-
тифікація користувача може змінюватися 
залежно від мотивів використання тієї чи 
іншої мережі. 
У цілому, користувачі соціальних ме-

реж мають змогу вступи у комунікативну 
взаємодію через приватні повідомлення; 
наповнення власної сторінки; додання ко-
ментарів до світлин чи написів своїх дру-
зів; копіювання та пересилку інформації зі 
сторінок інших користувачів своїм знайо-
мим; спілкування у групах. 
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Âèñíîâêè
Отже, зважаючи на викладене вище, 

головні висновки полягають у тому, що 
комунікативна взаємодія у віртуальній ре-
альності має такі соціально-психологічні 
аспекти: 

- анонімність як можливість залишити 
своє життя по той бік екрана та взагалі не 
надавати будь-яку інформацію про себе 
співрозмовникові; це здебільшого призво-
дить до того, що людина починає розуміти 
свою безкарність і не обмежує себе певни-
ми нормами комунікації;

- сенсорна обмеженість спілкуван-
ня породжує бажання передати емоції за 
допомогою тексту. Через це людина все 
більше починає використовувати у своїй 
електронній мові «смайли», різні шриф-
ти, картинки тощо. Підсилити емоційний 
настрій людини також допомагає її статус 
(ключовий напис на сторінці користувача);

- характер спілкування – майже завжди 
письмовий, оскільки соціальні мережі, 
чати, форуми та гостьові книги створе-
ні таким чином, що найбільш швидким і 
доступним є саме писемне мовлення, а 
не спілкування за допомогою відеозасо-
бів. Останнім часом соціальні мережі до-
дають у перелік можливих послуг ще й 
відеозв’язок, однак він не користується 
популярністю.

- множинність ідентифікації особис-
тості – за допомогою аватарів і нікнеймів 
особистість може створити різний профіль 
чи навіть різні профілі та подавати себе 
співрозмовникові у будь-якому бажаному 
образі. 
Слід відзначити, що неможливо одно-

значно стверджувати, що комунікативна 
взаємодія у віртуальній реальності має 
суто негативні чи позитивні наслідки. Усе 
залежить від того, які цілі особистість має, 
коли починає спілкуватися в Інтернеті, і як 
вона поводиться протягом цього процесу. 
Адже комунікація, як і Всесвітня мережа, 
– це медаль, що має дві сторони. І яку з 
неї обере користувач – це індивідуальна 
справа. 
Тож, перспективи дослідження визна-

чаються зростаючою необхідністю фор-
мування нетикету та негативними тенден-
ціями розвитку специфічного виду спілку-
вання в соціальних мережах (здебільшого 
на сторінках обговорення певного питан-
ня) з метою нагнітання атмосфери та про-
вокації конфлікту між користувачами. Та-
ким чином, правила та норми спілкування 
в Інтернеті будуть визначати основний 
напрям нашого подальшого вивчення со-
ціально-психологічних аспектів взаємодії 
у віртуальній реальності. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Нині існує досить багато засобів, форм 

і способів спілкування через Інтернет, зо-
крема завдяки використанню соціальних 
мереж. Це в першу чергу пов’язано з тим, 
що людство за останнє століття зробило 
величезний стрибок у розвитку науки і 
техніки, який відкрив нові простори для 
реалізації потреби у спілкуванні. 
Так, виникнення і розвиток цифрових 

технологій, а згодом масове поширення со-
ціальних мереж, відкрили особливий вид 
комунікацій, причому як на рівні міжосо-
бистісної взаємодії, так і на рівні бізнес-про-
цесів, керування соціальною думкою тощо.
Слід зауважити, що Інтернет розвивався 

дуже швидко, особливо останні 8 років. 
У цьому дослідженні розглянуто осо-

бливості спілкування в соціальних мере-
жах у рамках пострадянського простору 
та, частково, Європи. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é
Вивченням спілкування в мережі та-

кож займалися такі автори: А.Є. Жичкіна, 

О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанін, А.Є. Войс-
кунський та інші. В основному, досліджен-
ня взаємодії людей у соціальних мережах 
були проведені американськими дослідни-
ками на базі мережі Facebook.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Вивчення особливостей міжособистіс-

ного спілкування та комунікації у бізнес-
сфері в основних соціальних мережах є 
актуальним, оскільки цей вид взаємодії 
нині є одним із провідних по всьому світі. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті − визначити особливості 

спілкування у соціальних мережах, вияви-
ти зв’язки та тенденції.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ
Віртуальне спілкування багато в чому 

повторює реальне, тут діє принцип пере-
несення, оскільки все одно взаємодія про-
тікає в системі «людина − людина». 
Невидимість і можливість втратити ре-

альну інформацію призводять до відчуття 

О.І. Ястребов
магістрант, 
Університет економіки 
та права «КРОК»

У статті досліджено тенденції комунікативних процесів, що 
відбуваються на пострадянському просторі, починаючи з 2004 р., 
коли був запущений Facebook. Подано оцінку сучасного стану про-
цесів формування індивіда у сфері сучасного інформаційного про-
стору.

Ключові слова: соціальні мережі, комунікація, психологічні за-
хисти, статистичне дослідження.

В статье исследованы тенденции коммуникативных процес-
сов, происходящих на постсоветском пространстве, начиная с 
2004 г., когда был запущен Facebook. Дана оценка современного со-
стояния процессов формирования индивида в сфере современного 
информационного пространства.

Ключевые слова: социальные сети, коммуникация, психологи-
ческие защиты, статистическое исследование.

This article explores trends in communication processes. Posted as-
sessment of c urrent state and individual formation throw contemporary 
information space.

Keywords: social networks, communication, psychological protec-
tions, statistical survey.
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безпеки − ілюзії, що навіть за вкрай нега-
тивну поведінку користувач не буде пока-
раний [1].
У Інтернеті люди створюють так звані 

«віртуальні особи», описуючи себе пев-
ним чином. Створення віртуальної осо-
би, часто абсолютно не схожої на реальну, 
обумовлене опосредкованістю віртуально-
го спілкування. Віртуальна особа отримує 
ім'я, псевдонім. Псевдонім називається 
«nick» (від «nickname» − псевдонім) або 
«label» – лейбл, ярлик [2]. Існує безліч різ-
номанітних імен, тому практично немож-
ливо створити їх чітку класифікацію.
Складність вираження емоцій, що част-

ково компенсується спеціально розробле-
ною знаковою системою передачі емоцій 
і можливістю задавати тон повідомлення в 
рядку виводу повідомлення (пошепки, іро-
нічно, сумно та ін.). У Інтернеті втрачають 
своє значення невербальні засоби спілку-
вання, які в реальному спілкуванні є осно-
вними. Надійність мовного спілкування 
різко падає, адже в реальності невербаль-
на комунікація визначає до 80% результату 
взаємодії та взаємосприйняття [3].
Функції мережевої невербальної кому-

нікації залишаються тими ж, однак спо-
соби її прояву мають специфічні особли-
вості та ширші можливості. Наприклад, до 
невербальної комунікації можна віднести 
ілюстрації, малюнки і символи, до яких 
рідко вдаються співрозмовники в процесі 
реальної взаємодії.
У віртуальному просторі неможливо 

оцінити відстань між партнерами − усі 
співрозмовники перебувають одночасно 
на одному екрані монітора, тоді як у ре-
альності відстань між ними може обчис-
люватися тисячами кілометрів. У такому 
разі відчуття простору (якого по суті не-
має) буде виключно суб’єктивним пережи-
ванням. 
Віртуальне спілкування має підвище-

ну, порівняно зі звичайними соціальними 
контактами, емоційну насиченість [4].
Дуже часто і дуже швидко між співроз-

мовниками виникають близькі відносини, 
що часто переходять у взаємну приязнь, 
дружбу, якщо співрозмовники однієї статі, 
а між чоловіком і жінкою вони часто набу-

вають більш інтимної форми, яка в Інтер-
нет іменується «віртуальний роман» [5].
Віртуальний роман розвивається дуже 

швидко, те, на що в реальності йдуть мі-
сяці, у мережі вкладається в дні. Однак і 
закінчуються такі романи дуже швидко. 
Без зустрічей у реальності віртуальний 
роман рідко триває більше півроку. Най-
частіше віртуальний роман − це стан край-
нього емоційного збудження, що межує з 
ейфорією. Специфікою віртуальних рома-
нів порівняно з реальними є їхня всеосяж-
ність.
На думку К. Янг, учасники віртуально-

го спілкування стають здатними прий-
ма ти більший емоційний ризик шляхом 
без болісного висловлювання суджень, що 
суперечать думці інших людей. Часто в ре-
альному житті ці люди не можуть вислови-
ти нестандартні, «соціально небезпеч ні» 
думки навіть своїм близьким знай о мим. 
У кіберпросторі вони можуть виражати 
ці думки без страху, конфронтації або за-
судження, адже інші люди є менш досяж-
ними [6].
Крім того, Інтернет особливо важливий 

для тих людей, чиє реальне життя з тих чи 
інших внутрішніх або зовнішніх причин є 
збідненим у сфері міжособових відносин. 
У такому разі люди використовують Ін-
тернет як альтернативу своєму реальному 
оточенню. Комп'ютери створюють ілюзію 
товариських відносин без вимог дружби 
[7].
Норми і правила поведінки в мережі, 

стратегії самопрезентації, а також багато 
інших елементів Web-культури створюють 
у користувача відчуття причетності. Та-
ким чином, у Інтернеті, в результаті фізич-
ної непредставленості партнерів по кому-
нікації один одному, втрачає своє значення 
низка бар’єрів спілкування [8].
Усього шість рукостискань відділяє нас 

від аборигена в Австралії, від знайомства 
з англійською королевою, Білом Гейтсом 
або Мадонною. Це не жарт, а цілком на-
уковий факт, так званий ефект малого сві-
ту або теорія 6 рукостискань. Якщо вірити 
авторові цієї теорії, Стенлі Мільгрему, то 
будь-які 2 людини на Землі знайомі, образ-
но кажучи, через 6 рукостискань [9].
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Аналіз результатів статистичного 
дослідження використання 

соціальних мереж
Методика, застосована у 2011 р.:
• тестування в одному з київських лі-

цеїв;
• взяли участь 6 груп (по 18-27 осіб); 
• усі вони є реальними навчальними 

групами;
• результати 8 та 9 класів (8 – 2 групи, 

9 − 1 група) були загальними; для 10 та 
11 класів (10 – 1 група, 11 − 2 групи) були 
об’єднані.

Методика, застосована у 2012 р.:
• тестування в одному з київських ко-

леджів;
• взяли участь 4 групи (по 9-26 осіб); 
• усі вони є реальними навчальними 

групами; 
• результати 8 та 9 класів (2 групи) 

були загальними; для 10 та 11 класів також 
були об’єднані.

Аналіз та інтерпретація зв’язків 
між індивідуальними особливостями 
та активністю в соціальних мережах
Методики, застосовані у 2013 р.:

Таблиця 1.1
Результати статистичного дослідження активності 
в соціальних мережах серед старшокласників

№ 
питання

Класи
8-9 10-11

1 Кожного дня – 78%
Через день – 16%
Не користуються – 6%

Кожного дня – 87%
Через день – 13%

2 1 – 74%
2 – 25%
3 – 1%

1 – 54%
2 – 33%
3 – 4%

3 роки – 51%
роки – 25%
3+ років – 24%

2   роки – 50%
3   роки – 21%
3+ років – 29%

4 1   рік – 17%
2   роки – 41%
3   роки – 22%
3+ років – 20%

1   рік – 20%
2   роки – 38%
3   роки – 18%
3+ років – 24%

5 12 років – 18%
13 років – 39%
14 років – 43%

15 років – 3%
16 років – 53%
17 років – 44%

7 До 50 – 13%
51-100 – 34%
101-200 – 29%
200-300 – 22%
700+ – 1%

До 50 – 21%
51-100 – 23%
101-200 – 16%
200-300 – 28%
300-400 – 14%

8 1/3 – 3%
1/2 – 4%
2/3 – 56%
Всіх – 37%

1/2 – 14%
2/3 – 44%
Всіх – 42%

10 Дополнює – 98%
Заміщує – 2%

Дополнює – 69%
Заміщує – 31%
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• тестування в університеті «КРОК»; 
• взяли участь 2 групи (по 20 осіб); 
• усі вони є реальними навчальними 

групами. 

Розшифровка показників: 
Айзенка, темперамент:
• екстраверсія;
• нейротизм.

Таблиця 1.2
Результати дослідження використання соціальних мереж 

серед старшокласників у 2012 році

№ 
питання

Класи
8-9 10-11

1 Кожного дня – 83%
Через день – 13%
Не користуються – 4%

Кожного дня – 84%
Через день – 14%
Не користуються – 2%

2 1 – 74%
2 – 25%
3 – 1%
4 – 16%

1 – 49%
2 – 10%
3 – 9%
4 – 32%

3 2-3   роки – 77%
3+ років – 33%

Рік – 17%
2-3   роки – 39%
3+ років – 44%

4 1   рік – 13%
2-3   роки – 66%
3+ років – 21%

1   рік – 33%
2-3   роки – 38%
3+ років – 29%

5 12 років – 13%
13 років – 53%
14 років – 34%

15 років – 71%
16 років – 18%
17 років – 1%

6 Так – 56%
Ні – 44%

Так – 38%
Ні – 62%

8 До 50 – 3%
51-100 – 17%
101-200 – 23%
200-300 – 27%
300-400 – 19%
Більше – 11%

До 50 – 7%
51-100 – 42%
101-200 – 19%
201-300 – 15%
301-500 – 11%
Більше – 6%

9 Менше – 3%
1/3 – 3%
1/2 – 5%
2/3 – 48%
Більше 90% – 41%

Менше – 1%
1/3 – 12%
1/2 – 11%
2/3 – 5%
Більше 90% – 71%

11 Дополнює – 93%
Заміщує – 7%

Дополнює – 54%
Заміщує – 46%

13 Так – 14%
Ні – 86%

Так – 56%
Ні – 44%

14 Так – 69%
Ні – 31%

Так – 52%
Ні – 48%
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Бойко, стратегії захисту:
• миролюбність;
• уникнення;
• агресія.
Бойко, емоційні бар’єри:
• Д – дозування емоцій, невміння 

управ ляти ними;
• П – неадекватний прояв емоцій;
• Р – слабка вираженість емоцій;
• Н – вираженість негативних емоцій;
• С – небажання зближуватися з людь-

ми на емоційній основі.
Авторська методика:
• час проведений у соціальних мере-

жах на день;
• кількість «друзів» у мережі;
• відсоткове відношення реальних 

знай омих до віртуальних у мережі. 

Тенденція, що заслуговує на увагу, − 
підвищення інформатизації соціальних 
мереж. Соціальні мережі стали поєдну-
вати в собі всі основні види комунікації 
і підтипи сайтів. Так, соціальна мережа 
ВКонтакте поєднала в собі чат, мікроблог, 
поштовик, відеообмінник, а також безліч 
інших функцій. Користувачі позитивно 
поставилися до самої ідеї подібної інте-
грації, що одразу ж позначилося на відвід-
уваності профільних сайтів. 
Можна виділити так:
• користувачі все раніше реєструються 

в соціальних мережах;
• середній вік початку використання 

Інтернету – 9 років;
• середній вік початку використання 

соціальних мереж - 10 років;
• частка реальних знайомих у соціаль-

Таблиця 1.3     
Результати дослідження індивідуально-психологічних особливостей спілкування
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них мережах у середньому 2/3 і зменшується;
• середня кількість друзів у студента − 

близько 270, і зростає (для порівняння − 
близько 200 у 2011 р.);

• дівчат у соціальних мережах більше, 
ніж хлопців, у онлайн-іграх − навпаки;

• більшість учнів 8 та 9 класів також 
мають телефони із сенсорним екранами, 
що свідчить про підвищений рівень юзабі-
літі (а також про «моду» цього напряму) у 
подібних пристроїв, та ще раз підтверджує 
тенденції загального переходу на план-
шетні пристрої;

• більшість студентів і школярів дізна-
ються про культурні події через соціальні 
мережі;

• нейротизм, що пов’язаний зі страте-
гією уникнення, зростає − ураховуючи 
ко реляційний зв’язок з активністю в соці-
альних мережах, можна зробити висновок, 
що частка такого спілкування нині також 
зростає; 

• невміння проявляти емоції та загаль-
ний рівень емоційних перешкод при вза-
ємодії є на високому рівні. Це зумовлює 
необхідність у пошукові альтернативних 
методів комунікації, а за рахунок змінених 
емоцій і невербаліки соціальні мережі мо-
жуть їм допомогти більш-менш нормаль-
но спілкуватися. Так, невміння дозувати 
емоції призводить до підвищення часу 
перебування у віртуальному середовищі, 
а також до збільшеної кількості «друзів», 

порівняно із середніми показниками;
• також варто відмітити, що більшість 

респондентів постійно спілкуються в соці-
альних мережах у середньому з 6-8 людьми;

• більшість респондентів проводять у 
соціальній мережі до 4 год на день, а се-
редня кількість «друзів» − понад 200;

• важливо й те, що серед тих, хто вико-
ристовує соціальні мережі протягом дня (від 
5 год), рівень нейротизму є найвищим. Ско-
ріше за все цей процес є двонаправленим.
Âèñíîâêè
Соціальні мережі вже давно пройшли 

перший етап своєї еволюції, міцно зайняв-
ши місце у світосприйнятті людини. Мере-
жеве сприйняття багато в чому вплинуло 
на психологію людини, створивши низку 
стійких феноменів, раніше невідомих або 
не поширених у психології.
Основним недоліком соціальних мереж 

на цей час є те, що вони формують у лю-
дей помилкове переконання, що любов і 
дружбу легко завоювати і так само легко 
зруйнувати. Багато суперечливих точок 
зору на ті ж самі питання, що розповсю-
джуються в мережі, можуть заважати лю-
дині ідентифікуватися в суспільстві. Дуже 
серйозно найближчим часом постане пи-
тання міжкультурної взаємодії.
Варто зазначити, що зараз явно прослід-

ковується тенденція прискорення розвит-
ку сучасної людини, і одним із факторів 
цього є розвиток мережі.
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Редколегія міжнародного фахового видання «Правничий вісник університету «КРОК» у руб риці 
«На допомогу студентам, аспірантам і викладачам юридичних вишів та факультетів» про-
довжує публікувати коментарі фахівців історії держави і права зарубіжних країн стосовно найвідо-
міших пам’яток правової культури народів світу, які вивчають на першому курсі студенти юридичних 
факультетів українських вишів. У випуску №19 пропонуються науково-методичні матеріали до ви-
вчення історико-правових пам’яток Стародавньої Індії – Законів Ману та Артхашастри Каутильї, 
написаних доктором юридичних наук, професором кафедри історії держави і права юридичного 
факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова Н.А. Крашенінніковою.

Матеріали підготував до друку доцент кафедри теорії та історії держави і права кандидат істо-
ричних наук М.М. Корінний.

Тема 3. Дхармашастра Ману (Закони Ману) і Артхашастра Каутильї
План семінарського заняття

1. Специфічний характер і місце Законів Ману і Артхашастри Каутильї в правовій 
системі Стародавньої Індії.

2. Правове становище основних груп давньоіндійського суспільства, відображене в 
цих пам’ятках права.

3. Правове регулювання майнових відносин за Законами Ману і Артхашастрою.
4. Шлюбно-сімейне право.
5. Злочини і покарання.
6. Суд і процес.

Мета семінарського заняття
Метою заняття є вивчення джерел, принципів, інститутів права Стародавньої Індії на 

основі її історико-правових пам’яток – Законів Ману (ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.) і Артха-
шастри Каутильї (І ст. до н.е. – І ст. н.е.)1.

Порівняльний аналіз правових норм ЗМ – найвідомішої з дхармашастр, збірників 
релігійно-моральних і правових приписів, і АК – трактату про мистецтво політики 
та управління державою сприяє поглибленому розумінню особливостей державно-
правового розвитку однієї з небагатьох великих східних цивілізацій, що не тільки пе-
режила кілька тисячоліть драматичної історії, а й у новітній час посідає гідне місце у 
світовому цивілізаційному процесі, демонструючи людству зразки високої державно-
правової культури. Період із ІІ століття до н.е. по V ст. н.е. розглядається фахівцями 
здебільшого як класична епоха давньоіндійської цивілізації. Це час становлення най-
характерніших рис її соціальної організації, усталеної кастової системи, традиційної 
культури. 

У новітній Індії до сьогодні співіснують дві сфери суспільних відносин – відживаю-
ча добуржуазна (з її крайньою релігійністю, ритуалізмом, общинно-колективістськими, 

1  Авторство Артхашастри, що дійшла до наших днів із глибини віків, приписується Каутильї (далі − 
АК), раднику царя Чандрагупти з династії Маур’їв (ІV-ІІ ст. до н.е.). За уточненими даними, цей твір 
з’явився значно пізніше і є кінцевим результатом розвитку світської правової літературної традиції 
артхашастр. Багато з положень цих трактатів були запозичені дхармашастрами. Укладання Законів 
Ману (далі – ЗМ) традиція приписує міфічному пращурові всіх людей − Ману. 
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кастовими традиціями) і сучасна – капіталістична («вестернізована», «раціоналізова-
на»), кожна зі своєю системою духовних цінностей, норм права і моралі. При цьому 
у сфері регулювання традиційних суспільних відносин, що збереглися здебільшого в 
індійському селі,  провідна роль і нині належить не правовим, а релігійно-етичним нор-
мам і приписам: кожному індусові необхідно неухильно дотримуватися своєї дхарми, 
релігійного обов’язку, усталеного звичаями життєвого порядку в його краї, селі, варні, 
касті, великій сім’ї.

Поняття дхарми багатогранне, воно несе в собі елементи релігійного, морального 
і правового змісту. В Індії взагалі не існує поняття-відповідника західному уявленню 
про релігію як таку. Індологи виходять з того, що найближчим еквівалентом тут можна 
вважати саму дхарму (що означає «закон», «порядок») як космічне і моральне явище, 
яке включає в себе слідування певним нормативним приписам: ритуальним, культовим, 
морально-правовим.

Центральною ідеєю індуїзму, проголошеною ще в старовину в якості однієї з голо-
вних основ світогляду всіма течіями індійської релігійно-філософської думки, є вчення 
про карму – віру в перевтілення людини залежно від вчинків, здійснених за всі попере-
дні життя, і накопичених чи розтрачених заслуг у виконанні дхарми в земному житті, 
у можливість повного звільнення людської душі (Атмани), її виходу з суєтного, без-
змістовного кола перевтілень (Сансари) і досягнення повного злиття з світовим духом 
Абсолютом (Брахманом), тобто з вищим божеством, що керує світом, у тому числі й 
етико-релігійними вимогами, що висуваються до людини. У давньоіндійській ведичній 
літературі карма у вузькому сенсі цього слова має значення обряду, в широкому – діян-
ня. З часом під кармою стали розуміти діяння, що призначалося людині його дхармою, 
різною для представників кожної варни і ашрами.

1. Специфічний характер і місце Законів Ману і Артхашастри Каутильї 
у правовій системі Стародавньої Індії

Відповідаючи на перше питання, студентові не слід забувати про те, що дані, які міс-
тяться в шастрах, мають здебільшого схоластичний, достеменно тенденційний харак-
тер, оскільки первісною метою брахманів під час написання дхармашастр було: ство-
рення підручників для своїх учнів, ознайомлення їх зі своєю релігійно-філософською 
мудрістю, правовими і моральними устоями, приписами, виховання їх у дусі неухиль-
ного слідування дхармі. АК як трактат про політику являє собою теоретичний виклад 
державницької мудрості, настанов не одному, а всім правителям (раджам) Індії. Ці на-
станови ґрунтувалися не на узагальненні фактів політичної історії конкретної держави 
Маур’їв.

Подана в АК держава (структура державних, судових органів, їх функції тощо) – аб-
страктний образ, створений у рамках науки шастр, що поєднує характерні риси багатьох 
держав, які реально та більш-менш успішно функціонували на той час. Разом з тим дані 
про норми права, що містилися в шастрах, не були продуктом довільної творчості брах-
манів, які відбирали, модифікували, доповнювали найпоширеніші та загальновизнані 
норми звичаєвого права. У цьому зв’язку особливої уваги заслуговує в АК кн. ІІІ «Сфе-
ра діяльності суду», безпосередньо пов’язана з кн. ІV «Про підтримання громадського 
порядку». У кн. ІІІ неважко знайти відображення 18 приводів судового розгляду – по 
суті класифікацію судових позовів. У логічно-тематичній послідовності в ній наведено 
й самі правові норми, що стосуються власності, договорів, шлюбу, успадкування майна 
тощо.

Не можна заперечувати впливу на укладання шастр і державних настанов. У Старо-
давній Індії поряд із поняттям «дхарма» існувало також поняття «ньяя» − закон, близьке 
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до європейського значення цього слова. Свідченням присутності державних настанов 
найбільш яскраво виявляються в Артхашастрі, яка надавала особливу правову (юридич-
ну) силу едиктам правителя в порівнянні з іншими джерелами права Стародавньої Індії, 
а саме: дхармашастрами, судовою практикою, звичаями.

Студентові-юристу у зв’язку з аналізом двох вищевказаних історико-правових дже-
рел необхідно відповісти на такі запитання:

1. Із якими історичними обставинами пов’язана поява у Стародавній Індії двох літе-
ратурних традицій правового жанру: світської, кшатрійської (Артхашастра) і релігійної, 
брахманської (дхармашастри)?

2. Яке місце вони посідали серед джерел права Стародавньої Індії; у чому полягала 
принципова схожість і відмінність їх принципів, інститутів і норм?

У цьому зв’язку особливої уваги заслуговує релігійна теорія джерел права ЗМ, до 
числа яких були віднесені «Веди, смріти, схвалений звичай і те, що узгоджується з до-
брою совістю» (ЗМ. ІІ. 12).

Критичний розгляд цієї теорії передбачає характеристику кожного з перерахованих 
у вищезгаданому фрагменті Дхармашастри понять. Необхідно також дати пояснення 
вкрай суперечливому характерові окремих положень і норм ЗМ, що тлумачаться ви-
ходячи з численних фіктивних посилань брахманської ортодоксії на рівний автори-
тет усіх дхармашастр, їхню істинність, оскільки всі вони нібито віками зберігають 
«запам’ятовану» мудрість Вед1.

 Студент повинен обґрунтувати пріоритетну роль у системі джерел давньоіндійсько-
го права місцевих традицій, звичаїв, посилання на які містяться в багатьох статтях ЗМ 
(VІІІ. 41; 46 та ін.) і АК (ІІІ. 1 (40) та ін.). У межах широкої інтерпретації шастр зви-
чай постає як «поведінка доброчинних, розумних людей» або як їхня «спільна думка» 
(АК. ІІІ. 1 (40)).

2. Правове становище основних груп давньоіндійського суспільства, 
відображене у вищезгаданих пам’ятках права

Специфіка соціального устрою давньоіндійського суспільства тісно пов’язана з його 
жорстким становим поділом на чотири варни: брахманів – священнослужителів; кшат-
ріїв – правителів і воїнів; вайшіїв – землеробів і шудр – лакеїв, покликаних обслуго-
вувати забаганки представників трьох вищих варн «з покірністю». Концепція «варнаш-
рами», чи релігійно-морального статусу індуса згідно з його належністю до конкретної 
варни, є основою ортодоксального права Стародавньої Індії.

Студентові необхідно перш за все чітко з’ясувати походження і співвідношення та-
ких різних соціальних категорій, як «клас», «варна» і «каста»2.

У шастрах достатньо свідчень про існування рабоволодіння в Стародавній Індії, зо-
крема про джерела рабства, про безправне становище рабів, яких продавали, здавали в 
найм, під заставу тощо. Студент може скласти доволі повне уявлення про їхнє станови-
ще з аналізу статей ЗМ (VІІІ.  163; 415; ІХ. 48; 54-55 та ін.). Однак про рабів у ЗМ і АК 
говориться значно менше, ніж про іншу станову групу неповноправних представників 
1 Веди – це священні книги індійців глибокої давнини (кінець ІІ тис. до н.е. – кінець І тис. до н.е.). По-
няття «смріті» означає (тлумачиться як) «запам’ятована», тобто традиція, що передається від поколін-
ня до покоління по пам’яті, іде з глибини століть від визнаних авторитетів. Так називаються ритуальні, 
наукові, правові трактати, що коментують Веди. Самі трактати відомі під назвою дхармасутр («сутра» 
− нитка), а на основі найдавніших із них – Гаутами, Баудхаяни, Апастамби, Васіштхі (VІ-ІІІ ст. до н.е.) 
– і виникла доволі широка правова література дхармашастр, у тому числі й ЗМ (Манусмріті чи Ма-
нава дхармашастра). Аналізуючи відображення в шастрах характер соціальної структури ремісників.
2 Це питання досі є дискусійним у вітчизняному сходознавстві.



171

 На допомогу студентам, аспірантам і викладачам

давньоіндійського суспільства – варну шур. Це є доволі яскравим свідченням того, що 
рабоволодіння в цій країні, за всієї його значущості, не виконувало структуроутворю-
вальної соціальної функції.

Перший розділ ЗМ містить міфологічне пояснення походження варн – станів, ство-
рених Ману зі своїх вуст (брахмани), рук (кшатрії), стегон (вайшії) і ступнів ніг (шу-
дри), що й визначає їхній спадково-професійний характер: жерців, воїнів тощо (ЗМ. І. 
87-91). При цьому підкреслюється особливе місце брахманів, «кращих» серед людей з 
огляду на переваги їхнього народження, людей, які мають «право на все» (ЗМ. І. 100). 
Між варнами існують не тільки правові, професійні, а й більш важливі для Стародав-
ньої Індії статусно-престижні, релігійно-ритуальні відмінності, пов’язані із залученням 
представників трьох вищих варн до вивчення священних книг, через що вони одержали 
привілейоване становище «двічі народжених» (на відміну від шудр – один раз народже-
них) (ЗМ. ІІ. 37; Х. 4).

Цим міфологічним поясненням необхідно протиставити наукову теорію походження 
варн: виникнення спочатку перших трьох варн, варн «двічі народжених» (причиною 
цього стало насамперед поглиблення розподілу праці, арійські завоювання тощо), а зго-
дом – варни шудр, свідчення про які в шастрах є вкрай суперечливими.

Так, в одних випадках розрізняються раби і шудри, раби і особи, які використову-
валися як прислуга, в інших ця диференціація відсутня. Поняття «даса» в ЗМ (Х, 32) 
одночасно позначає і невільника, і особу, що використовується як прислуга. Супереч-
ливими є свідчення про правовий статус рабів. АК, наприклад, говорить скоріш за все 
про домашнє рабство, надаючи рабу певні майнові, спадкові, шлюбно-сімейні права 
(ІІІ. 13 (20-25)). Пояснюється це тим, що процес класоутворення в Стародавній Індії 
мав незавершений характер, а рабство було однією з форм неповноправності, далеко 
не єдиної. Тут широко був представлений, за словами К. Маркса, «барвистий хаос пе-
рехідних форм», численні проміжні соціальні становища від свободи до рабства. Не 
випадково розд. 13 кн. ІІІ АК містить «Статут про робітників і рабів», у якому підкрес-
люється схожість статусу раба з найманим робітником, становище якого подекуди було 
значно важчим, ніж становище раба, забезпеченого хоча б скромним харчуванням. У 
цьому розділі йдеться, наприклад, про поширення в Стародавній Індії «заручництва» 
рідних, про «самозаставу» за борги, при цьому вказується, поряд із деякими правами 
невільників (АК. ІІІ. 13 (20-25)), і на низку прав вільного, який «продав себе» (АК. ІІІ. 
13 (1, 2, 9, 13)).

Якщо закон карми1 є ідейною основою традиційної Індії, то структуроутворюваль-
ною основою її соціальної організації є каста, що формується до кінця стародавнього 
періоду її історії, існує тут близько трьох тисяч років і яка понині представлена май-
же трьома тисячами значних різновидів, не рахуючи більш дрібних утворень – підкаст 
(джаті). Каста, субстратом якої є варна, це соціальна спільнота чи група за народжен-
ням, спадкова, ендогамна, закрита для проникнення в неї сторонніх, яка традиційно 
спеціалізується на одному з різновидів господарської діяльності чи колу занять із яскра-
во виявленою кастовою свідомістю і посідає певне становище в складній індійській 
соціальній ієрархії.

Якщо верхні соціальні межі ієрархічно організованої системи кастової соціальної 
нерівності визначає становище особливо шанованих «вищих» каст брахманів, які вва-
жаються «вічним втіленням» дхарми (ЗМ. І. 90),  виконують особливу гіперсоціальну 

1 Карма (санскр. karma – діяння, відплата) – в індійській релігії, міфології, етиці: сукупність усіх доб-
рих і поганих справ, здійснених особою в попередньому існуванні (до перевтілення істоти в людину 
і в цьому житті), які визначають її долю та форму переродження (переселення душі) в майбутньому.



172

Правничий вісник Університету «КРОК»

функцію «збереження скарбниці дхарми», виховання інших у дусі незмінного слідуван-
ня дхармі, то нижні її межі ще в Стародавній Індії визначало позаварнове становище 
каст «недоторканих»,  яких зазвичай у шастрах називали чандалами, швапачами, ізгоя-
ми, паріями тощо. Відносини з ними чітко регламентувалися в шастрах численними об-
меженнями, спеціальними ритуалами «очищення від забруднення» під час спілкування 
з ними (ЗМ. Х. 51-57) тощо. 

Варто особливо підкреслити, що якщо в Стародавній Індії «благополуччя» («шрі») 
традиційно не пов’язувалося з накопиченням багатств, оскільки воно більшою мірою 
визначалося соціальним престижем, владою, то вже на кінець ведичного періоду (із 
середини І тис. до н.е.) стали дедалі більше поглиблюватися відмінності в економіч-
ному становищі тих чи інших прошарків населення. У шастрах можна знайти багато 
згадок про мудрів, які володіли значними багатствами («численними стадами (отарами, 
табунами))», здатних утискувати самих брахманів (ЗМ. Х. 129). Докази як соціально-
економічного розшарування варн, так і стримуючого впливу на ці процеси варнових, 
кастових, общинних, великосімейних відносин можна знайти і в інших положеннях 
шастр.

На підставі вивчення ЗМ та АК студент може самостійно підтвердити загальний ви-
сновок, що всі правові норми шастр, які регулюють майнові, шлюбно-сімейні та інші 
відносини, ґрунтувалися в цих пам’ятках права на жорсткому уявленні про давньоіндій-
ське суспільство як таке, що поділене на чотири нерівноправні варни та протиставлені 
позаварновим  «нечистим» кастам «недоторканих».

3. Правове регулювання майнових відносин 
за Законами Ману і Артхашастрою

Необхідність першочергового розгляду в ЗМ та АК правових норм, що регулюють 
майнові, поземельні відносини, пов’язана перш за все з тим, що їх аналіз більшою мі-
рою, ніж аналіз інших норм, може дати уявлення про соціально-економічний устрій 
давньоіндійського суспільства.

Варто зазначити, що шастрам були відомі поняття рухомого і нерухомого майна. До 
останнього відносилися будинок, поле, сад, зрошувальні споруди, водойми (АК. ІІІ. 8 
(2)). Вони свідчать як про общинне, так і про приватно-сімейне володіння нерухомістю, 
перш за все землею і водоймами (особливо ретельно охоронялися громадою священні 
водойми) (АК. ІІІ. 10 (2)). Землеволодіння общини, як і приватно-сімейне землеволодін-
ня, яким розпоряджався глава сім’ї («карта»), було пов’язане з широкими правоможли-
востями, близькими за обсягом до прав власника, оскільки землю можна було продати, 
здати в оренду, подарувати, особливо храмам.

Між тим у Стародавній Індії, як і в інших давньосхідних країнах, не було відоме по-
няття приватної власності на землю. Індивідуалізації земельної власності перешкоджало 
тривале збереження общинних (громадських), кастових, патріархально-великосімейних 
зв’язків, а також визнання верховної державної власності на землю правителя (царя, 
раджі), влада якого усвідомлювалась як сакральна. Ця влада реалізовувалася шляхом 
перш за все одержання ним ренти-податку («балі»), про що детально говориться в ст. 
118, 128, 129, 133 розд. VІІ ЗМ та ін. Цар, що здебільшого виступає в шастрах як вищий 
суддя в земельних спорах, міг узяти собі (тобто привласнити) будь-яку нерухомість, 
що фіктивно оспорювалася сторонами як нічийна, як земля несільськогосподарського 
призначення чи угіддя, що «втратили власника-господаря» (АК. ІІІ. 9 (16)). Общинна 
власність, до якої входили пасовища, ставки, колодязі приміські сади тощо, позначалася 
спеціальними порубіжними (межовими) знаками (ЗМ. VІІІ. 245; 262; 263), у разі неви-
значеності яких цар самостійно визначав межі земель (ЗМ. VІІІ. 245). Полишені (запу-
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щені та кинуті) землі міг обробляти будь-який землероб, його не можна було вигнати з 
общини, якщо він не був «ворогом чи грабіжником» (АК. ІІІ. 10 (18)).

Разом з тим за всієї широти землеробських прав общинника він не був повністю не-
залежним (вільним) щодо розпорядження землею як своєю приватною власністю: не 
міг, наприклад, вільно продавати землю, оскільки в такому разі переважне (привілейо-
ване) право на її купівлю належало родичам і сусідам (АК. ІІІ. 9 (1-3)); не міг закинути 
і не обробляти належну йому ділянку (АК. ІІІ. 10 (8-9)).

Продаж землі був украй рідкісним явищем у Стародавній Індії. Правові обмеження, 
пов’язані з варновою належністю, відповідним чином позначалися й на способах при-
дбання власності (ЗМ. Х. 115), яких, однак, не завжди дотримувалися в умовах погли-
блення майнової нерівності як вищих, так і нижчих варн (ЗМ. Х. 96; 129 та ін.).

Судячи з даних давньоіндійської літератури, саме поняття «власність» стало скла-
датися у Стародавній Індії лише в першій третині І тис. до н.е. ЗМ чітко розрізняють 
право власності та право користування річчю, говорять про термін давності у 10 років, 
після якого власник позбавлявся права «одержати назад» будь-що, якщо він мовчки спо-
стерігав за використанням його речі з боку іншої особи. АК уже чітко розрізняє терміни 
давності для переходу користування у власність на рухоме чи нерухоме майно – відпо-
відно 10  і 20 років (ІІІ. 16 (29)). Всебічній охороні прав власника присвячено численні 
статті ЗМ і АК, пов’язані зі злочинами та покараннями.

Більше половини з 18 приводів судового розгляду, вказаних у ЗМ, становлять нор-
ми, що стосуються зобов’язань, договорів позики, купівлі-продажу, зберігання тощо. За 
всієї казуїстичності більшості положень шастр студентові необхідно звернути особливу 
увагу на низку формулювань, що відносяться до загальних правових принципів, спіль-
них для всіх договорів умов. У спеціальному розд. ІІІ АК «Установлення про угоди. Ве-
дення слідства», а також у ст. 163, 167, 168, 264 розд. VІІІ ЗМ містяться загальні вимоги 
до форми, умов укладання договору, положення про «вади волі», недієздатність сторін 
тощо, що унеможливлює оборудку.

Особливий інтерес мають положення шастр про найдавніший договір займу, що свід-
чить про тривалий шлях його формування. З одного боку, норми ЗМ говорять про широ-
ке розповсюдження лихварства, безуспішні спроби держави якось обмежити лихварські 
відсотки1, а з іншого – про збереження первісних способів отримання (відшкодування) 
боргу з допомогою самоправства, самосуду, санкціонованих державою. До цього вис-
новку студент може дійти на основі аналізу ст. 150, 151 та 176 розд. VІІІ ЗМ і відповід-
них статей розд. 11 кн. ІІІ АК.Значну увагу шастри приділяють гарантіям виконання 
договорів. АК присвячує цьому питанню спеціальний розд. 11 кн. ІІІ «Про неповернен-
ня боргу», оговорюючи «законні місячні проценти» за окремими різновидами боргів 
(ІІІ. 11 (1-3)), штрафні санкції за невиконання, затримку виконання боргових зобов’язань. 
Стаття 3 з низки вказаних статей свідчить про низьку ефективність слабкої давньо-
індійської держави щодо «забезпечення порядку» та можливість кредитора нав’язува-
ти боржникові будь-які умови.

У ЗМ і АК передбачається й більш ефективний засіб виконання боргових зобов’язань 
– завдаток (АК. ІІІ. 12 (11-12)). Украй суперечливо вирішується в ЗМ і АК питання про 
продаж рідних і близьких, їх заставу за борги, а також про самопродаж і самозаставу, 
які водночас жорстко засуджуються (ЗМ. ХІ. 60-62) і дозволяються, але з низкою за-
стережень, що визначають, наприклад, особливий «нерабський» статус того, хто «са-
мопродався», якого не можна було примушувати виконувати брудну роботу, виносити 
трупи тощо. Передбачався штраф за заставу неповнолітнього арія (варвару дозволялося 
1 Традиційне правило «дамдупада» приписувало, щоб сума процентів не перевищувала вартість само-
го боргу (ЗМ. VІІІ. 151). 
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заставляти нащадків), сума якого зростала залежно від порядку (послідовності) варн 
(від шудри до брахмана) (АК. Ш. 13 (1)). Нащадки людини, яка «продала себе», зали-
шалися вільними.

Аналізуючи статті цього розділу, студент повинен звернути увагу на відносно гу-
манне ставлення до «домашніх рабів» (АК. Ш. 13 (20)), заохочення відпуску невільника 
на волю після одержання викупу, спадкові права раба, звільнення від рабства нащадків, 
народжених від господаря рабинею, як і її самої (АК. ІІІ. 13 (21-25)).

Велика кількість статей у шастрах свідчить про значне поширення в Стародавній Ін-
дії найманої праці, а також присвячена договорам особистого і майнового найму, орен-
ди землі тощо, норми яких свідчать про вкрай важке становище найманого працівника 
(ЗМ. Х. 85; ХІ. 60-62 та ін.).

Під час аналізу норм, що стосуються договорів, слід відзначити наявність заборони 
на заняття торгівлею для представників вищих варн (ЗМ. Х. 85 та ін.), а також посту-
повий процес упорядкування договорів купівлі-продажу з метою зміцнення товарно-
грошових відносин. Якщо в ранніх шастрах цей договір міг бути розірваний у будь-який 
час, то в ЗМ лише протягом 10 днів після укладання угоди, в АК відмові від проданого 
чи купленого, як приводу судового розслідування, присвячено розд. ХV. Характерно, 
що в цьому ж розділі передбачалися також умови розриву шлюбних договорів.

4. Шлюбно-сімейне право
Головним осередком давньоіндійського суспільства була звичайна велика сім’я, «не-

подільна», що включала кілька поколінь родичів по чоловічій лінії з їхніми дружинами 
і нащадками. Ця сім’я, яку очолював старший мужчина – головний управитель спіль-
ноти, мала патріархальний характер. Доньки, які виходили заміж, переходили в іншу 
сім’ю. При цьому вони не мали жодних прав на сімейне майно. Краща частка під час 
розподілу сімейного майна належала старшому братові, на якого покладався обов’язок 
продовження роду, культу предків.

Шлюбно-сімейним і спадковим відносинам, «вічній дхармі чоловіка і дружини», 
присвячено в шастрах велику кількість положень: у ЗМ – переважно в розділах ІІІ і 
ІХ, в АК – у розділах 3-7 кн. ІІІ. Пояснюється це тим, що варно-кастова традиційна 
структура індійського суспільства за давніх часів (і значною мірою нині) будувалася на 
шлюбних, кастових ендогамних, родових екзогамних обмеженнях і вимогах гіпергам-
них шлюбів, у яких чоловік, а не дружина повинен був мати більш високий ритуальний 
статус, оскільки діти успадковували ритуальний статус свого батька, який впливав не 
тільки на їхнє соціальне становище, а й на становище серед інших каст і підкаст тієї 
чи іншої місцевості, соціальної групи, до якої вони належали. У шастрах міжварнові 
шлюби засуджувалися, суворо заборонялися шлюби з жінками нижчих варн (правило 
«пратіломи»), але дозволялися шлюби, коли чоловік належав до більш високої варни, 
ніж дружина (правило «ану ломи») (ЗМ. ІІІ. 12-15 та ін.).

Свідчення особливо важливої ролі традиції у сфері шлюбно-сімейного права сту-
дент може знайти, аналізуючи велику кількість положень, настанов  шастр, зокрема 
про 8 дозволених форм шлюбу, властивих конкретній варні (ЗМ. ІІІ. 21; АК. ІІІ. 2 (2-
9)); форми залежності жінок від батька, чоловіка чи сина (ЗМ. V. 147-155)); обмеження 
жіночих майнових прав тощо. Головним призначенням дружини вважалося народжен-
ня та виховання дітей, перш за все синів, на яких покладався обов’язок принесення 
жертвоприношень предкам. Жінка подекуди в шастрах прирівнювалася до тварини, 
раба. Численні статті шастр вимагають суворого послуху дружини своєму чоловікові, 
який із виховною метою міг її безкарно образити, скривдити, навіть побити (АК. ІІІ. 3 
(2)). Однак загальні правила суперечили іншим, значно давнішим традиціям (заповід-



175

 На допомогу студентам, аспірантам і викладачам

ям) шастр, що возвеличували жінку-матір, відводили їй гідне місце в сім’ї (ЗМ. ІІ. 145; 
ІІІ. 57; 60 та ін.).

Труднощі в пошуках престижного нареченого і святий обов’язок батька видати донь-
ку заміж були підґрунтям для поширення шлюбів неповнолітніх, визнання дійсними 
шлюбів із неосудним, важко хворим чоловіком (АК. ІІІ. 2 (46-47)).

Шлюб у дхармашастрах визнавався священним і нерозривним для жінок. Були за-
боронені повторні шлюби вдів (ЗМ. ІХ. 71). Дружина не звільнялася від чоловіка ні 
в разі її продажу чи залишення одинокою чоловіком, ні навіть у разі його смерті, що 
передбачало особливе вшанування традицією жінок, які здійснювали обряд самоспа-
лення «саті» після смерті свого чоловіка. Жінка повинна була шанувати чоловіка навіть 
«аморального, розбещеного, позбавленого будь-яких чеснот» (ЗМ. V. 151; 154). 

Розлучення було відносно вільним і безпроблемним для чоловіка, особливо якщо 
жінка мала якісь вади: була безплідна, грубила чоловікові,  страждала від хвороб тощо. 
У якості альтернативи чоловік міг привести в дім іншу дружину. Порівнюючи відповід-
ні норми шлюбно-сімейного права ЗМ і АК, студент може відзначити їх більш «лібе-
ральний» характер в АК. Тут дружина (за певних обставин) мала можливість не тільки 
залишити чоловіка, наприклад, у разі залишення її без засобів до існування через трива-
лу його відсутність тощо, а й розлучитися за взаємною згодою, якщо вона «ненавидить 
чоловіка» (АК. ІІІ. 2 (48); 3 (15); 4 (1, 24, 25, 28, 37)). В АК допускалися й повторні шлю-
би вдів (ІІІ. 2 (21)), певною мірою було впорядковано шлюби неповнолітніх (ІІІ. 3 (1)).

5. Злочини і покарання
Перераховуючи численні приводи для судового розгляду, укладачі ЗМ від договорів 

переходять до конкретних деліктів – злочинів. Однак поняття «злочин» у шастрах оста-
точно не сформулювалося і чіткої межі між деліктом і злочином не проведено ні в ЗМ, 
ні в АК, де, наприклад, норми про продаж чужої речі та неповернення боргу подано в 
логічному взаємозв’язку і трактувалися як завдавання збитків, що каралося штрафом. 
Характерною рисою делікту-злочину була його близькість до поняття «гріх», у трак-
туваннях ЗМ вони здебільшого співпадали. В основі їх розмежування був не характер 
здійсненого діяння (вчинку), а покарання за нього (ЗМ. ІХ. 235): у першому джерелі 
– штраф, тілесні покарання, вигнання з країни і навіть смертна кара, у другому – спо-
кутування (прагнення заслужити прощення).

Особливої уваги під час розгляду злочинного діяння заслуговують свідчення ро-
зуміння укладачами шастр загальних інститутів, принципів, що торкалися всіх скла-
дів злочинів: співучасті, рецидиву, форм вини (умисел і необережність), обставин, що 
пом’якшували чи, навпаки, посилювали покарання тощо. 

Тут студентові надається широке поле для творчої пошукової діяльності щодо ви-
явлення в тексті пам’ятки статей, які нині відносяться до «загальної частини» кримі-
нального права (зокрема, АК. ІІІ. 4 (7-8); 18 (10) та ін.; ЗМ. VІІІ. 349-350; 378; ІХ. 227; 
278; 280). 

Варто підкреслити, що під час винесення покарань шастрами враховувалася перш за 
все варнова належність звинуваченого і потерпілого, а також стать, вік, родинні зв’язки 
сторін, ступінь свідомості, мотиви й обставини здійснення злочину. Загальним прави-
лом було те, що високий варновий статус пом’якшував покарання злочинця, за одного 
характерного виключення стосовно злодія-брахмана, з якого стягували значно більший 
штраф, ніж на шудру (ЗМ. VІІІ. 337-338). Особливо каралися злочини, пов’язані з по-
сяганням на майно царя чи храму (ЗМ. ІХ. 280).

Окремі види злочинів для більшої чіткості та розуміння слід аналізувати за найбільш 
поширеною традиційною схемою (залежно від об’єкта посягань): злочини проти дер-
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жави, особистості, власності, сім’ї, шлюбу тощо. У шастрах ця послідовність не до-
тримується. В АК, наприклад, розділу 17 «Про пограбування» передує розділ 18 «Об-
раза словом» і розділ 19 «Скривдження дією». Стосовно ЗМ взагалі важко говорити 
про будь-яку послідовність у розташуванні кримінально-правових норм чи більш-менш 
повний перелік злочинів проти правителя, правлячого режиму, релігії, посадових зло-
чинів. Нечисленні посилання на них містяться в АК (ІІІ. 10 (2); 18 (12) та ін.) і ЗМ (ІХ. 
231-232; 258). Величезна кількість норм, що входили в загальне поняття «насильство», 
торкається злочинів насамперед проти особистості: убивство, завдавання тілесних 
ушкоджень, образа словом чи дією (вчинком). Убивство убивці було загальним прави-
лом, що поширювалося навіть на брахмана, для якого вищою мірою покарання за інші 
злочини було вигнання з касти. Тілесні ушкодження відносилися до образ дією (АК. 
ІІІ. 19 (12)). Тілесна недоторканність, гідність людей розцінювалася залежно від їхньої 
варнової належності (ЗМ. VІІІ. 267-270; 276).

Загальним із перших перерахованих у ЗМ гріхів і злочинів вважалася зрада дружини 
чоловікові, що розглядалася не стільки як посягання на особистість, скільки посягання 
на чужу власність (батька, чоловіка тощо) (див., зокрема, ЗМ. ІХ. 33; 48 та ін.).

Аналіз відповідних статей АК і ЗМ дасть студентові уявлення про нечіткість меж між 
злочинами проти особистості, власності, сім’ї та моралі. Майно людини розглядалося 
в нерозривній єдності з її особистістю. У майновому плані трактувалося й становище 
жінки. Тобто в шастрах проглядається зв’язок між перелюбством і потравленням поля.

Значне місце в шастрах посідають майнові злочини. Пограбування в них розгляда-
ється окремо від крадіжки, що каралася залежно від вартості вкраденого, варнової на-
лежності злочинця, умов здійснення (нічна крадіжка чи денна, із проломом тощо) (ЗМ. 
ІХ. 276 та ін.). 

Радимо студентам скласти перелік відомих шастрам покарань, що свідчать про зна-
чну суворість їх у ЗМ порівняно з АК (ЗМ. VІІІ. 323-324; АК. ІІІ. 17 (9) та ін.), і спробу-
вати дати пояснення цій обставині.

6. Суд і процес
У Стародавній Індії існували системи правосуддя різних рівнів: від царського до 

внутрішньообщинного і кастового. Індуська політико-релігійна концепція «богоугод-
ного царя» (девараджі) приписувала цареві виконання важливих державних обов’язків, 
серед яких особливе місце посідала охорона підданих, а також здійснення правосуддя з 
допомогою досвідчених брахманів (ЗМ. VІІІ. 1; 2).

Царський суд, що мав назву «суд Брахми», міг здійснюватися від імені царя «вченим 
брахманом», знавцем дхарми відповідної касти, області, шрені (ремісничої корпорації), 
сім’ї. У шастрах всебічно підкреслювалася необхідність справедливого доброчинного 
царського суду. Дхарма царя приписувала йому здійснювати покровительство вдовам, 
неповнолітнім (ЗМ. VІІІ. 27-29), при цьому детально йшлося про його відповідальність 
за порушення правил правосуддя, наприклад, привласнення украденого майна (ЗМ. 
VІІІ. 40), примус до початку чи припинення позову (ЗМ. VІІІ. 43) тощо. У якості тлума-
ча (коментатора) дхарми міг за бажанням царя виступати й неучений брахман (проте у 
виключних випадках як знавець місцевих звичаїв), але тільки не шудра, що не входив 
до каст «двічі народжених».

Більшість справ, однак, розглядалася общинними і кастовими судами, особливо 
справи представників нижчих шудрянських каст і позакастових «недоторканих»1.

1 Ці кастові місцеві суди, що не входили до загальної системи державних судів, рішення в яких виноси-
лися на основі місцевих звичаїв, спрощеного тлумачення дхармашастр, існують в Індії й нині.
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Більш струнку систему царських судів, покликаних здійснювати правосуддя в кож-
ній адміністративній одиниці з десяти сіл, наводить АК з її судово-процесуальними по-
становами (ІІІ. 1 (1)). У цьому ж розділі детально розглянуто судочинство. Згідно з АК 
правила звинувачувально-змагального за своїм характером процесу з кримінальних і 
цивільних справ співпадали, передбачали початок судочинства за заявою позовника, 
порядок виступів сторін тощо (АК. ІІІ. 1 (17-30). Широко використовувалося в суді по-
ручительство (або порука). Відповідач був позбавлений при цьому можливості висувати 
зустрічний позов (звинувачення), крім деяких справ (АК. ІІІ. 1 (18)). Ухиляння чи втеча 
позовника і відповідача від суду означали визнання вини, що тягло за собою, як і при 
добровільному прилюдному її визнанні, винесення звинувачувального вироку (присуду, 
судового рішення). Публічність і змагальність визнавалися необхідними умовами ве-
дення справ у суді, що підсилювалося наявністю у позовника права йти на парі (битися 
об заклад), який виплачувався у вигляді певної суми на користь царя стороною, що про-
грала спір. ЗМ не виключали й самосуд (VІІІ. 500). 

Загальні риси судового процесу студент може виявити шляхом аналізу відповідних 
положень ЗМ і АК.

В ієрархії доказів АК на перше місце ставить «очевидність речей», наприклад, коли 
злочинець був затриманий (спійманий) на місці вчинення злочину; на друге – власне 
визнання провини у скоєному; чесний розгляд показів обох сторін, які підтверджуються 
показами свідків, логікою і клятвами. З найдавніших часів в Індії застосовувався також 
«суд божий» − ордалії (ЗМ. VІІІ. 114; 115).

Яке місце серед інших доказів займали в шастрах покази свідків і хто міг виступати 
в якості свідка, студент може з’ясувати на основі аналізу низки статей (ЗМ. VІІІ. 61-
73; АК. ІІІ. 11 (25-33) та ін.). У ЗМ особливо уважно розглядаються правила судового 
процесу, пов’язані з конкретними справами, з несплатою боргу, випадками насильства, 
крадіжки. Загальні вимоги до свідків супроводжуються в шастрах характерними ви-
ключеннями («як ними має говоритися правда»), приписами судді про ставлення до 
свідків тощо. Показово, що в АК помітним є деякий відхід від змагального характеру 
судового процесу, про що свідчать положення про зберігання в державному архіві даних 
про спеціальну «науку як ловити злодіїв», про керівництво щодо організації тортур, 
застосування покарань, наближених до катувань (АК. ІV. 11 (26)). Шастри визнавали 
в якості доказів також і ті, що були добуті обманним шляхом, шляхом підступу. Важ-
ливим доказом у суді вважалася клятва (ЗМ. VІІІ. 113). Слід звернути увагу на кару за 
лжесвідчення, які вважалися тяжким злочином (ЗМ. VІІІ. 111; 112). Аналіз відповідних 
статей дасть студентові яскраву картину судочинства у Стародавній Індії, заснованого 
на варновому, кастовому та інших різновидах суспільної нерівності.
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